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GEMEENTERAAD
Zitting van 23 augustus 2019
Notulen openbare zitting

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

Zijn eveneens aanwezig
de heer Alex  Lemmens, korpschef wd.

Verontschuldigd
mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); de 
heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

23 augustus 2019 19:01 - De voorzitter opent de openbare zitting

Voorzitter Mia Mortier meldt dat raadslid Lore Baeten en de adjunct-algemeen directeur Ronan 
Rotthier verontschuldigd zijn voor de gehele zitting. 
Ze meldt verder het overlijden van de heer Freddy Van Gasse, gewezen OCMW-raadslid van de 
stad Sint-Niklaas. 
De voorzitter heeft ook nog heugelijk nieuws, namelijk het huwelijk van diensthoofd 
bestuursadministratie Joke Smet, het huwelijk van raadslid Vanessa Blommaert en het plus-
opaschap van raadslid Luk Huys. 
Interpellatie van raadsleden Van der Coelden en Uytdenhouwen over de dading die betrekking 
heeft op de Oostelijke Tangent. 
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Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Carl Hanssens. 
Interpellatie van raadsleden Frans Wymeersch, Jos De Meyer, Kris Van der Coelden, Christel 
Geerts en Julien Ghesquière over de commissies in de maand augustus. 
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Sofie Heyrman. 

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00281 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 21 juni 
2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van 21 juni 
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 (39)

Artikel 1
de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 21 juni 2019 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 21-06-2019
Zittingsverslag GR 21-06-19 

POLITIE

Politie

2 2019_GR_00282 Strategisch veiligheids- en preventieplan: financieel 
dossier 2017 betreffende de toekenning van een toelage: 
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goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
Steden en gemeenten die al decennialang strategisch veiligheids- en preventieplannen (SVPP) 
met FOD Binnenlandse Zaken (FOD BIZA) afsluiten en hiervoor jaarlijks een subsidie ontvangen, 
kunnen nog voor het dienstjaar 2017 aanspraak maken op een bijkomende toelage. De toelage 
moet, zoals deze voor het SVPP, aangewend zijn voor initiatieven die het lokaal beleid voor 
veiligheid en preventie stimuleren. De stad moet de uitgaven voor dergelijke initiatieven aan de 
subsidiërende overheid verantwoorden met een financieel bewijsstukkendossier, goedgekeurd 
door het bestuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het financieel dossier en de indiening ervan goed te 
keuren.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 22 juni 2017 betreffende de toekenning van een toelage voor een 
veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en 
samenlevingscontract hadden in kader van de implementatie van lokaal beleid voor veiligheid 
en preventie voor het jaar 2017, artikel 4.

Argumentatie
In de stad Sint-Niklaas loopt al decennialang een SVPP waarvoor de stad een subsidie ontvangt 
van FOD BIZA. Het is historisch zo gegroeid dat de administratieve financiële coördinatie en 
opvolging van het plan gebeurt vanuit de politie. Vandaar dat deze ook het 
verantwoordingsdossier voor deze bijkomende toelage samenstelt. 
Om aanspraak te kunnen maken op de toelage uit het betreffend koninklijk besluit komen enkel 
uitgaven in aanmerking die verband houden met een schakel van de veiligheidsketen preventie, 
reactie/repressie en nazorg. De dotatie van de stad aan de politiezone komt hiervoor in 
aanmerking onder de categorie activiteitssector 1: ‘bijdrage aan de werking van de politiezones’. 
De gedane uitgaven moeten criminaliteit, overlast en het onveiligheidsgevoel helpen bestrijden 
en een maximale synergie van het zonaal veiligheidsplan met het stedelijke veiligheidsbeleid 
en het strategisch preventie- en veiligheidsplan beogen. 
De stad kan volgens het hogervermelde koninklijk besluit voor het jaar 2017 aanspraak maken 
op een toelage van 283.107,90 EUR. De stad heeft tijdens het dienstjaar al een voorschot van 
79 % van dit bedrag, ofwel 223.655,24 EUR, van FOD BIZA ontvangen (volgnummer boeking 
2017024535 op 18 oktober 2017). De storting van de hele toelage aan de politiezone wordt in 
mindering gebracht van het verschuldigde bedrag door de stad voor de werking van de 
politiezone. De overdracht of storting van de toelage van 283.107,90 EUR is vervat in het 
regulier dotatiesysteem dat door de stad in schijven uitbetaald wordt aan de politiezone. Het 
gevraagde bedrag op basis van de voorgelegde bewijsstukken, om de uitgaven gedaan door de 
politiezone te verantwoorden, is 1.077.269,70 EUR. Het gevraagde bedrag aan FOD BIZA is 
hoger dan het toelagebedrag om de kans op de recuperatie van het volledige toelagebedrag te 
verhogen.
Concreet werden de werkelijke loonkosten van een twaalftal personeelsleden - elf 
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operationelen en één administratief logistieke medewerker (Calog) - die op regelmatige basis 
binnen de politiezone in 2017 werkzaam waren via het specifiek ICT-platform van FOD BIZA 
ingegeven en gestaafd met volgende bewijsstukken:
- individuele loonstaten (vast en variabel deel, eindejaarspremie en vakantiegeld);
- jaaroverzicht van de werkelijke loonkost gedetailleerd per maand;
- samenvatting van de volledige kost per uitgaverubriek.

Informatief werd eveneens als algemene bijlagen opgenomen:
- zonaal veiligheidsplan 2014-2017 van de politiezone waarin de werking en acties van de 
lokale politie beschreven staan (uitgaven voor uitvoering);  
- gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2016 houdende de vaststelling van de begroting 
2017 van de politiezone;
- gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2016 houdende de vaststelling van het budget 
2017 met bijlage (officiële beleids- en bestuursdocumenten waaruit het engagement van de 
stad blijkt om een dotatie te voorzien voor de politiezone);
- twee rekeninguittreksels van concrete stortingen van twee dotatieschijven van de stad aan de 
politiezone in 2017 (storting van 750.000 EUR op 26 april 2017 rekeninguittreksel Belfius 
verrichting 275 afschriften 64/1 en 64/3; storting van 750.000 EUR op 12 mei 2017 
rekeninguittreksel Belfius verrichting 381 afschriften 72/1 en 72/9).

Het bewijsstukkendossier voor 2017 werd samengesteld, online ingegeven via het specifieke 
ICT platform van FOD BIZA en staat momenteel klaar voor validatie. Het wordt pas gevalideerd 
na toevoeging van de goedkeuringsbesluiten van het college van burgemeester en schepenen 
en van de gemeenteraad. De uiterste indieningsdatum is 30 september 2019.

Visum
Visum verleend: Gunstig

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
akkoord te gaan met het bewijsstukkendossier voor het jaar 2017 voor het verkrijgen van een 
toelage conform het koninklijk besluit van 22 juni 2017 en met de indiening ervan uiterlijk 30 
september 2019, onder het artikel 4 voor de activiteitssector 1: ‘bijdrage aan de werking van de 
politiezones’, waarbij de storting van de toelage van 283.107,90 EUR aan de politiezone in 
mindering wordt gebracht van het verschuldigde bedrag door de stad voor de werking van de 
politiezone.

Bijlagen
Rekeninguittreksel stadsdotatie aan PZ april 2017
Rekeninguittreksel stadsdotatie aan PZ mei 2017
KB 22 juni 2017 (B.S. 19 juli 2017)
SINT-NIKLAAS Eensluitende verklaring KB 22 juni 2017
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3 2019_GR_00288 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
deelname aan mobiliteitscyclus voorbehouden voor 
aspiranten-inspecteurs: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

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

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

Argumentatie
In de tweede mobiliteitscyclus van 2019 publiceerde de zone drie vacante functies van 
inspecteur van politie voor de interventieteams. Geen enkele kandidaat toonde interesse. Voor 
het invullen van drie functies van inspecteur van politie voor de interventieteams (afdeling 
dringende politiehulp) wil de zone daarom gebruikmaken van de mobiliteitscyclus 
voorbehouden voor de aspiranten-inspecteur, categorie C in 2019.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

4 2019_GR_00289 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (afdeling dringende politiehulp, interventieteams): 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. Een inspecteur van politie verlaat de interventieteams van de 
lokale politie Sint-Niklaas op 1 november 2019 om te gaan werken bij de lokale recherche van 
de eigen politiezone. Hierdoor wordt een functie van inspecteur interventie vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van inspecteur van politie vacant te verklaren 
voor de interventieteams. 

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

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
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Financiën: politie: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

5 2019_GR_00290 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (monitor geweldbeheersing): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. Bij de lokale politie van Sint-Niklaas komt een plaats vrij voor 
een monitor geweldbeheersing.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van inspecteur van politie voor monitor 
geweldbeheersing vacant te verklaren. 

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

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

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
één functie van inspecteur van politie (monitor geweldbeheersing) vacant te verklaren en deze 
in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de 
politiediensten.

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

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

6 2019_GR_00291 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (afdeling dringende politiehulp, dispatching): 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. Een inspecteur van politie verlaat de lokale politie Sint-Niklaas 
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op 1 december 2019 om in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering te gaan. Hierdoor 
komt er een functie van dispatcher vrij in de afdeling dringende politiehulp.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van inspecteur van politie vacant te verklaren 
voor de dienst dispatching. 

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.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

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

Artikel 3
naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functie.
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7 2019_GR_00295 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van hoofdinspecteur van 
politie (niet-dringende politiehulp): 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 hoofdinspecteur van politie verlaat de lokale politie Sint-
Niklaas om in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering te gaan. Zijn functie van 
sectorchef wijkpolitie komt vrij op 1 december 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van hoofdinspecteur van politie vacant te 
verklaren.

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

Argumentatie
De 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.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)
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Artikel 1
één functie van hoofdinspecteur van politie vacant te verklaren voor de niet-dringende 
politiehulp en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten.

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

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

8 2019_GR_00296 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: vacant verklaren van één functie van 
assistent (dienst HR): 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) verlaat op 1 augustus 2019 de lokale politie Sint-Niklaas. Als gevolg hiervan 
komt een functie van assistent vrij voor de dienst HR.
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
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De lokale politie Sint-Niklaas wil deze functie invullen via een mobiliteitscyclus. De 
geïnteresseerde kandidaten moeten 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.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
één functie van assistent (administratief en logistiek kader, niveau C) vacant te verklaren voor 
de afdeling korpsondersteuning, dienst HR, en deze in te vullen op basis van de wetgeving 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten.

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

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

9 2019_GR_00300 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: vacant verklaren van één functie van 
contractueel consulent (dienst HR): 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 consulent (personeelslid logistiek en administratief kader 
van het niveau B) verlaat op 1 oktober 2019 de lokale politie Sint-Niklaas voor een 
loopbaanonderbreking van twee jaar omwille van persoonlijke aangelegenheden. Als gevolg 
hiervan komt een functie van consulent tijdelijk vrij.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van contractueel consulent vacant te 
verklaren voor de dienst HR.
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Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 december 2005, artikel 2, dat artikel IV.I.37 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
vervangt.
Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones.
Omzendbrief GPI 23 van 12 juli 2002 over de commissies van geschiktheid van het personeel 
van de politiediensten.

Argumentatie
De lokale politie Sint-Niklaas wil deze functie invullen via een vervangingscontract. De 
geïnteresseerde kandidaten moeten voor een selectiecommissie verschijnen die een 
rangschikking opmaakt van de meest geschikte tot de minst geschikte kandidaat. De 
samenstelling van de selectiecommissie wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

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

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

10 2019_GR_00302 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
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logistiek kader: aanwerving van een contractueel 
personeelslid niveau D omwille van dringende nood 
(dringende politiehulp - onthaal): aanpassing

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
Binnen de afdeling dringende politiehulp, dienst onthaal van de lokale politie Sint-Niklaas, 
kwam in het voorjaar 2019 één functie van onthaalmedewerker - telefonist vrij omdat een 
collega overstapte naar een andere dienst binnen de politie. Als gevolg hiervan besliste de 
gemeenteraad in zitting van 8 april 2019 een functie van onthaalmedewerker - telefonist vacant 
te verklaren door gebruik te maken van de procedure contractuele aanwerving omwille van 
dringende nood. In dit besluit werd niet opgenomen een wervingsreserve vast te stellen.
De aanwervingsprocedure van deze functie van onthaalmedewerker - telefonist is momenteel 
bezig: er zijn dertien kandidaten, de selectiecommissie vindt plaats op 4 en 5 september 2019.
Ondertussen is er nog een functie van onthaalmedewerker - telefonist vrijgekomen: één 
medewerkster gaat vanaf 1 november 2019 werken bij de lokale politie Antwerpen. De 
betrokken medewerkster lichtte de zone hiervan in op 23 juli 2019.
De invulling van deze tweede vacature kan sneller gebeuren indien de zone hiervoor gebruik 
kan maken van een vastgestelde wervingsreserve. Hiertoe zou een aanpassing moeten komen 
van het gemeenteraadsbesluit van 8 april 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het besluit van de gemeenteraad van 8 april 2019 over 
de aanwerving van een contractueel personeelslid niveau D omwille van dringende nood 
(dringende politiehulp -onthaal) hierbij aan te vullen en wel een wervingsreserve vast te 
stellen. 

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

Argumentatie
Voor de invulling van een dringende behoefte kan de politie binnen het administratief en 
logistiek kader overgaan tot contractuele aanwerving. De functie moet dan wel in een volgende 
mobiliteitscyclus vacant worden verklaard.
In het voorjaar 2019 kwam er één functie voor onthaalmedewerker telefonist in het onthaal van 
de lokale politie Sint-Niklaas vacant omdat een collega overstapt naar een andere dienst binnen 
de lokale politie Sint-Niklaas. Omdat het aangewezen is om de vacature zo snel mogelijk in te 
vullen, werd overgegaan tot de aanwerving omwille van een dringende nood.
Als gevolg hiervan besliste de gemeenteraad met een besluit van 8 april 2019 om een functie 
van onthaalmedewerker -telefonist vacant te verklaren door gebruik te maken van de procedure 
contractuele aanwerving omwille van dringende nood. In dit besluit werd niet opgenomen om 
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een wervingsreserve vast te stellen.
De aanwervingsprocedure van deze functie van onthaalmedewerker - telefonist is momenteel 
bezig en verloopt via de dienst rekrutering en selectie van de geïntegreerde politie. Er zijn 
dertien kandidaten, de plaatselijke selectiecommissie vindt plaats op 4 en 5 september 2019.
Ondertussen is er nog een functie van onthaalmedewerker - telefonist vrij gekomen: één 
medewerkster gaat vanaf 1 november 2019 werken bij de lokale politie Antwerpen. De 
betrokken medewerkster lichtte de korpsleiding hiervan in op 23 juli 2019.
De invulling van deze tweede vacature kan sneller gebeuren indien de zone hiervoor gebruik 
kan maken van een vastgestelde wervingsreserve, vast te stellen door de plaatselijke 
selectiecommissie van 4 en 5 september 2019. Op die manier is het niet nodig om een tweede 
tijdrovende selectieprocedure bij de dienst rekrutering en selectie op te starten, wat een grote 
tijdswinst betekent.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

11 2019_GR_00303 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: aanwerving van een contractueel 
personeelslid niveau D omwille van dringende nood 
(dringende politiehulp - onthaal): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
Binnen de afdeling dringende politiehulp, dienst onthaal van de lokale politie Sint-Niklaas, 
komt één functie van onthaalmedewerker - telefonist vrij: een medewerkster verlaat via de 
mobiliteitsprocedure het korps en gaat vanaf 1 november 2019 werken bij de lokale politie 
Antwerpen. De betrokken medewerkster lichtte de zone hiervan op 23 juli 2019 in. Om de 
operationaliteit van de dienst niet in het gedrang te brengen, is het belangrijk de functie zo snel 
mogelijk in te vullen. De invulling van deze vacature kan snel gebeuren indien de zone hiervoor 
gebruik kan maken van een wervingsreserve. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie omwille van dringende nood in te vullen via 
een contractuele aanwerving en om hiervoor gebruik te maken van de wervingsreserve. Het 
gaat over een functie van bediende van het niveau D.
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Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Omzendbrief GPI 17 van 13 maart 2002.
Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002.
Omzendbrief GPI 23 van 19 januari 2003.
Permanente nota van 3 juli 2009 van de directie van de juridische dienst van de federale politie.

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

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

12 2019_GR_00305 Retributies: retributie op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen: wijziging

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Bondige toelichting
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In aanloop naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) waarnaar de bibliotheek op 
30 september 2019 (datum onder voorbehoud) overschakelt en omwille van gewijzigde 
maatschappelijke tendensen zijn aanpassingen aan de tarieven van de bibliotheek noodzakelijk. 
Daarvoor moet het retributiereglement op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, 
aangeboden door de gemeentelijke instellingen, gewijzigd worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Grondwet, artikel 170 § 4.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41, 14°.
Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013, houdende invoering van de retributie op het 
gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke 
instellingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.

Argumentatie
In de aanloop naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) waar de bibliotheek eind 
september 2019 naar overschakelt en omwille van gewijzigde maatschappelijke tendensen zijn 
aanpassingen van sommige retributietarieven van de bibliotheek noodzakelijk:
- In EBS is geen retributie mogelijk bij het versturen van boetebrieven per mail. Tot op heden 
wordt zowel voor mailberichten als voor brieven per post een tarief van 3 EUR per brief of e-
mail aangerekend.
- Leengeld vragen voor dvd’s is niet langer evident (zeker niet voor jeugdmaterialen), onder 
andere door concurrentie van online uitleendiensten zoals bijvoorbeeld Netflix.
- Het vereenvoudigen van uitlenen voor scholen en klassen is noodzakelijk gebleken.
- Extra dienstverlening kost meer.
- Er is een toenemende nood aan gebruiksgemak en vereenvoudiging.

Volgende wijzigingen van het retributiereglement zijn noodzakelijk:
- schrapping van het tarief van de dagpas;
- schrappen van het tarief van leengelden met uitzondering van de tarieven voor speelfilms, 
games, blu-ray voor volwassenen en Sprinterdvd's;
- verhogen van het tarief van boetegelden van 0,20 EUR per stuk per uitleendag naar 0,30 EUR 
per stuk per uitleendag, met uitzondering van het tarief van boetegelden voor 
Sprintermaterialen dat op 0,50 EUR per stuk per uitleendag blijft;
- opnemen van de maximale boete van 10,00 EUR per stuk, ongeacht het aantal uitleendagen;
- aanpassing van de regeling bij beschadiging of verlies van materiaal;
- verlaging van het tarief van verwerkingskosten bij beschadiging van een dvd-doos van 3,00 
EUR per doos naar 1,50 EUR per doos;
- verhoging van de IBL-vergoeding van 2,00 EUR per stuk naar 3,00 EUR per stuk;
- verhoging van het tarief bij reservering van materialen van 1,50 EUR per reservering naar 2,00 
EUR per reservering.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang en sp.a) en 6 onthoudingen 
(CD&V en PVDA)

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

Artikel 6 – Tarieven en toepasselijke tarieftypes

§ 12.     Inzake de stedelijke openbare bibliotheek

(beleidsveld 0703)

A.      Tarieven

b)       Lenerskaart – dagpas

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

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

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

c)       Leengelden en boetegelden

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

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

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

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

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

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

o voor niet-informatieve dvd’s, blu-rays, games en 
Sprintermaterialen                                                               0,50   EUR per stuk per 
uitleendag
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o maximale boete                                                                 10,00   EUR per stuk
o administratieve kost tweede verwittiging                                        3,00   EUR per 

verwittiging

De boete gaat in op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn (exclusief sluitingsdagen).

d)       Beschadiging, diefstal of verlies

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

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

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

Bij schade worden volgende verwerkingskosten aangerekend:

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

e)       IBL-vergoeding (openbare en wetenschappelijke bibliotheken)

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

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

f)        Diverse andere

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

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

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

Bijlagen
Vergelijking oud en nieuw reglement bibliotheek

ONDERSTEUNING
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Publieke veiligheid en noodplanning

13 2019_GR_00285 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van KROCK 
2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Bondige toelichting
KROCK is de officiële naam en een afkorting van Kristoffelrock, een muzikaal evenement 
georganiseerd door de scouts Sint-Kristoffel, dat plaatsheeft op vrijdag 20 september 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een tijdelijke politieverordening naar aanleiding van 
KROCK goed te keuren.

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

Argumentatie
Om het ontstaan van calamiteiten en ernstige verstoringen van de openbare orde, alsook de 
gevolgen ervan, preventief te benaderen en zoveel mogelijk te beperken, is het sterk 
aangewezen tijdens KROCK 2019, volgende verbodsbepalingen uit te vaardigen:
- verbod voor alle personen om binnen de evenementenzone, op het openbaar domein, in het 
bezit te zijn van geopende en/of open glazen recipiënten drank, behoudens op de vergunde 
terrassen;
- verbod voor de organisatoren en alle horecazaken om binnen de evenementenzone, op het 
openbaar domein, drank in glasverpakking te schenken en te verkopen, behoudens op de 
vergunde terrassen;
- verbod voor de organisatoren en hun partners (bv. sponsors), alle horecazaken 
en nachtwinkels om binnen de evenementenzone promotionele en/of commerciële acties op te 
zetten die mogelijks een overmatige consumptie van alcoholhoudende dranken in de hand 
werken.

Aanvullende argumenten:
- er is elk jaar een aanzienlijk aantal minderjarigen op KROCK aanwezig;
- KROCK wordt georganiseerd in een omgeving met veel bewoning;
- tijdens KROCK is er een groot verloop van bezoekers tussen verschillende horecazaken en 
nachtwinkels, waarbij tijdens de avond en nacht glazen flessen sterke drank worden 
aangekocht;
- er worden zowel tijdens als na KROCK frequent drankglazen en glazen flessen op het 
openbaar domein achtergelaten, wat meerdere veiligheidsrisico’s inhoudt;
- er is tijdens KROCK een verhoogde kans op diverse vormen van overlast;
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- loutere sensibilisering is geen afdoend middel voor het garanderen van de openbare 
veiligheid.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

Bijlagen
20190920 POLITIEVERORDENING Krock

14 2019_GR_00306 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de 
Vredefeesten 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een tijdelijke politieverordening goed te keuren naar 
aanleiding van de Vredefeesten die plaatshebben op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 
september 2019.

Juridische grond
Grondwet, artikelen 41 en 162.
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen, artikelen 1, 2 en 3.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119, 119 bis, 119 ter en 135 § 2.
Wet van 28 december 1983, met latere wijzigingen, betreffende de vergunning voor het 
verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, gepubliceerd op 31 
oktober 2017, artikelen 115 en 116.
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 § 3.
Koninklijke besluiten van 17 juli 1989 en 14 mei 1990, houdende de normen betreffende de 
bescherming van de toeschouwers tegen brand en paniek bij manifestaties in 
openluchtinrichtingen.
Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake 
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die 
bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van 
een gemeentelijke administratieve sanctie.
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Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en 
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de 
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties.
Koninklijk Besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde 
luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim.
Circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 10 december 1987 houden de 
gecoördineerde algemene onderrichtingen betreffende de handhaving van de openbare orde.
Algemeen politiereglement stad Sint-Niklaas.

Argumentatie
Deze politieverordening werd opgesteld voortgaand op de ervaringen van de voorbije edities, 
teneinde de Vredefeesten in veilige omstandigheden te laten doorgaan. Er bestaat een 
noodzakelijkheid om over te gaan tot het nemen van meerdere tijdelijke maatregelen ter 
vrijwaring van de openbare orde, rust en veiligheid.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

Bijlagen
Politieverordening Vredefeesten 2019

15 2019_GR_00307 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Dag 
van de Jeugdbeweging 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de 
Dag van de Jeugdbeweging goed te keuren.

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

Argumentatie
Om het ontstaan van calamiteiten en ernstige verstoringen van de openbare orde, alsook de 
gevolgen ervan, preventief te benaderen en zoveel mogelijk te beperken, is het sterk 
aangewezen tijdens de Dag van de Jeugdbeweging volgende verbodsbepalingen uit te 
vaardigen:
- verbod voor alle personen om binnen de evenementenzone, op het openbaar domein, in het 
bezit te zijn van geopende en/of open glazen recipiënten drank, behoudens op de vergunde 
terrassen;
- verbod voor de organisatoren en alle horecazaken om binnen de evenementenzone, op het 
openbaar domein, drank in glasverpakking te schenken en te verkopen, behoudens op de 
vergunde terrassen;
- verbod voor de organisatoren en hun partners (bijvoorbeeld sponsors), voor alle horecazaken 
en nachtwinkels om binnen de evenementenzone promotionele en/of commerciële acties op te 
zetten die mogelijks een overmatige consumptie van alcoholhoudende dranken in de hand 
werken.

Aanvullende argumenten:
- de Dag van de Jeugdbeweging zet heel sterk in op het sensibiliseren rond middelengebruik en 
werkt hier sterk op in de feestzone die ze zelf beheren, maar kan niet optreden daarbuiten;
- in het verleden was er geen sprake van grote overlast, maar elk jaar zijn er wel een beperkt 
aantal jongeren die toch (sterke) drank nuttigen (zelfs al zijn ze schoolplichtig).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

Bijlagen
20191018 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de DVDJ

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

Alex Lemmens, korpschef wd. verlaat de zitting

16 2019_GR_00298 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: vereniging Audio: toetreding 
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nieuwe leden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
De vereniging Audio is een welzijnsvereniging in toepassing van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van 
het decreet lokaal bestuur, met als doel interne audits uit te voeren voor de aangesloten 
besturen. De stad Sint-Niklaas is deelgenoot van deze vereniging.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toetreding van volgende nieuwe leden tot de 
vereniging Audio goed te keuren:
- de stad Aalst;
- de stad Diksmuide;
- de gemeente Evergem;
- de gemeente Maldegem;
- de gemeente Moerbeke;
- de gemeente Wachtebeke;
- de gemeente Zele;
- het OCMW van Diksmuide;
- het OCMW van Moerbeke;
- de zorgvereniging Mintus;
- het zorgbedrijf Harelbeke.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 482, tweede lid.

Argumentatie
Verschillende lokale besturen of ervan afhankelijke entiteiten dienden bij de vereniging Audio 
een aanvraag in om toe treden tot de vereniging:
- de stad Aalst, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 29 januari 2019;
- de stad Diksmuide, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 25 februari 2019;
- de gemeente Evergem, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 28 februari 2019;
- de gemeente Maldegem, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 28 juni 2018;
- de gemeente Moerbeke, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 30 oktober 2018;
- de gemeente Wachtebeke, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 22 november 
2018;
- de gemeente Zele, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 21 februari 2019;
- het OCMW van Diksmuide, zoals blijkt uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 25 februari 2019;
- het OCMW van Moerbeke, zoals blijkt uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 8 november 2018;
- de zorgvereniging Mintus, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 22 juni 2018;
- het zorgbedrijf Harelbeke, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 17 oktober 
2018.
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Artikel 482, tweede lid, van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de toelating van andere dan 
privaatrechtelijke deelgenoten alleen kan genomen worden als alle deelgenoten daarmee 
vooraf instemmen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de toetreding van volgende nieuwe leden tot de vereniging Audio goed te keuren:
- de stad Aalst;
- de stad Diksmuide;
- de gemeente Evergem;
- de gemeente Maldegem;
- de gemeente Moerbeke;
- de gemeente Wachtebeke;
- de gemeente Zele;
- het OCMW van Diksmuide;
- het OCMW van Moerbeke;
- de zorgvereniging Mintus;
- het zorgbedrijf Harelbeke.

Bijlagen
Mail Audio steden en gemeenten toetreding nieuwe leden
Ontwerpverslag Algemene Vergadering 11 van 09 05 2019
Draft uittreksel uit notulenboek van de gemeenteraad - toetreding nieuwe leden

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

17 2019_GR_00308 Werken: rioproject aansluiting wijk Zonneken: sluiten 
samenwerkingsovereenkomst voor update hydronaut: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toegelicht door schepen Carl Hanssens. 

Bondige toelichting
In zitting van 9 juli 2018 ging het college akkoord met het indienen van een aangepaste 
subsidieaanvraag bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het rioproject aansluiten wijk 



Gemeenteraad 26/90 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 augustus 2019

Zonneken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in het kader van dit project akkoord te gaan met het 
afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor een update van de hydronaut van 
Nieuwkerken.

Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 met betrekking tot de subsidiëring van de 
aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van 
de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In juli 2018 werd bij de VMM een aangepaste subsidieaanvraag ingediend voor de aansluiting 
van de wijk Zonneken.
Aquafin nv heeft ondertussen het bovengemeentelijk gedeelte opgedragen gekregen door de 
VMM. Om de riolering te kunnen ontwerpen is het nodig dat de hydronaut van Nieuwkerken, die 
dateert van 1997, een update krijgt. In de samenwerkingsovereenkomst die wij ontvangen van 
Aquafin wordt voorgesteld om deze studie te gunnen aan studiegroep Antea Belgium nv, 
volgens de Multilaterale Overeenkomst Studiebureau, afgesloten tussen Aquafin en Antea. 
Antea heeft ervaring met de hydronaut van Sint-Niklaas: zij hebben recent ook de update 
gedaan van de hydronaut voor de westelijke zijde van Sint-Niklaas centrum voor het 
rioleringsontwerp 'afkoppelen Tereken'. 

Visum
Visum verleend mits voorwaarden: Gunstig mits de nodige kredieten voorzien worden in het 
volgende MJP (2020-2025).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

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

Artikel 2
hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en Antea Belgium nv af te sluiten.
Een exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 
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Bijlagen
afbakening update hydronaut 97BE07
2019_00104 - samenwerkingsovereenkomst intern getekend

18 2019_GR_00309 Werken: rioproject aansluiting wijk Zonneken: sluiten 
samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
In zitting van 9 juli 2018 ging het college akkoord met het indienen van een aangepaste 
subsidieaanvraag bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het rioproject voor het 
aansluiten van de wijk Zonneken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in het kader van dit project akkoord te gaan met het 
afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor de studieopdracht.

Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 met betrekking tot de subsidiëring van de 
aanleg door de gemeenten van openbare riolering, andere dan prioritaire rioleringen, en van de 
bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In juli 2018 werd bij de VMM een aangepaste subsidieaanvraag ingediend voor de aansluiting 
van de wijk Zonneken.
Deze werken moeten gecombineerd uitgevoerd worden met het aan Aquafin nv toegewezen 
bovengemeentelijk project 'aansluiting Zonneken'. In de samenwerkingsovereenkomst die wij 
ontvangen van Aquafin nv wordt voorgesteld om de studieopdracht te gunnen aan Irtas bvba, 
volgens de Multilaterale Overeenkomst Studiebureau, afgesloten tusssen Aquafin nv en Irtas 
bvba. 

Visum
Visum verleend mits voorwaarden: Gunstig mits de nodige kredieten voorzien worden in het 
volgende MJP (2020-2025).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

Artikel 2
hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Aquafin nv en het studiebureau 
Irtas bvba.

Bijlagen
samenwerkingsovereenkomst aansluiting Zonneken

19 2019_GR_00310 Werken: rioproject Schoonhoudtstraat - Dubbelhofstraat: 
sluiten samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
In zitting van 26 november 2018 ging het college akkoord met het indienen van een aangepaste 
subsidieaanvraag bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het rioproject 
Schoonhoudtstraat - Dubbelhofstraat.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in het kader van dit project akkoord te gaan met het 
afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor de studieopdracht.

Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 met betrekking tot de subsidiëring van de 
aanleg door de gemeenten van openbare riolering, andere dan prioritaire rioleringen, en van de 
bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In november 2018 werd bij de VMM een aangepaste subsidieaanvraag ingediend voor het 
rioproject Schoonhoudtstraat - Dubbelhofstraat.
Deze werken moeten gecombineerd uitgevoerd worden met het aan Aquafin nv toegewezen 
bovengemeentelijk project 'aansluiting Duizend Appels'. In de samenwerkingsovereenkomst die 
wij ontvangen van Aquafin nv wordt voorgesteld om de studieopdracht te gunnen aan 
studiebureau Jouret bvba, volgens de Multilaterale Overeenkomst Studiebureau, afgesloten 
tussen Aquafin nv en Jouret bvba. 

Visum
Visum verleend mits voorwaarden: Gunstig mits de nodige kredieten voorzien worden in het 
volgende MJP (2020-2025)
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

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

Bijlagen
samenwerkingsovereenkomst Schoonhoudtstraat - Dubbelhofstraat

20 2019_GR_00311 Werken: SASK: vernieuwen luchtgroep: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Door de ontwerper, EDV Engineering - Member of VK Architects & Engineers uit Merelbeke, 
werden de wijze van gunning, raming en voorwaarden opgemaakt voor het vernieuwen van de 
luchtgroep van de SASK.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden goed te 
keuren.

Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
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
De ontwerpopdracht voor de opdracht 'SASK: vernieuwen luchtgroep' werd gegund aan EDV 
ENGINEERING  - Member of VK Architects & Engineers, Guldensporenpark Building A n°4, 9820 
Merelbeke.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2019/011aa opgesteld door de 
ontwerper, EDV ENGINEERING  - Member of VK Architects & Engineers, Guldensporenpark 
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Building A n°4, 9820 Merelbeke.
De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 135.320 EUR, exclusief btw 
(28.417,20 EUR btw verlegd).
De opdracht omvat hoofdzakelijk volgende installaties en werken:
- ventilatie en extractie van de lokalen door middel van een luchtbehandelingsgroep en de 
luchtdistributie;
- de elektrische installaties in relatie tot de HVAC-installaties, met inbegrip van schakelkasten, 
sturingen, elektrische verbindingen...;
- automatische regeling op basis van een computergestuurde regeling volgens raamcontract 
Sint-Niklaas;
- alle trilling- en geluiddempende voorzieningen om te kunnen voldoen aan de gestelde 
akoestische niveaus;
- maken en herstellen van alle bijkomende openingen die nodig zijn voor de realisatie van de 
HVAC-installaties.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Visum
Visum geweigerd: Ongunstig wegens onvoldoende beschikbaar krediet op actienummer 
2019141914 (Uitvoeren onderhoudsprogramma stadsgebouwen).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

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

Artikel 3
de uitgave te verrekenen op actienummer/ramingnummer 2019141914/2019150441.

Bijlagen
2019_07_17_Bestek - Model 3P_1
Bestek HVAC Luchtgroep SASK index E (2019 07 10)
Bijlage 5 stabiliteitsstudie
bijlage 6 bordenschema OS2
bijlage 7 bordenschema foyer Greta Weyns
SASK - CV01 - revG-CV-01
Raming HVAC luchtgroep SASK index E - 3P (10.07.2019)
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21 2019_GR_00312 Werken: raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan 
bitumineuze verhardingen: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Interpellatie van raadsleden Gaspard Van Peteghem en Jos De Meyer. 
Beantwoord door schepen Carl Hanssens. 

Bondige toelichting
Door de dienst projecten openbaar domein werd een bestek opgemaakt voor een 
raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen.
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, 43 en 57.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan bitumineuze 
verhardingen' werd een bestek met nr. 2019/017aa opgesteld door de dienst projecten 
openbaar domein.
De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken:
- affrezen of opbreken en aanleggen van één of meer bitumineuze lagen in (delen van) straten;
- opbreken en aanleggen van funderingen;
- aanpassen of aanbrengen van nieuwe bovenbouw op te behouden toegangs- en 
verbindingsputten;
- vernieuwen of bijplaatsen straatkolken en aansluiten op de riolering;
- aanleggen van verkeersplateaus;
- plaatsen van signalisatie;
- aanbrengen thermoplastische markeringen;
- herstellen van schade aan bitumineuze verhardingen.

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
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- basisopdracht (raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen), 
raming: 439.408 EUR exclusief btw;
- verlenging 1 (raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen), 
raming: 439.408 EUR exclusief btw;
- verlenging 2 (raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen), 
raming: 439.408 EUR exclusief btw;
- verlenging 3 (raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen), 
raming: 439.408 EUR exclusief btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.757.632 EUR exclusief btw 
(369.102,72 EUR btw verlegd).
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van twaalf maanden, met de mogelijkheid om 
stilzwijgend driemaal één jaar te verlengen.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exacte benodigde hoeveelheden.

Visum
Visum verleend mits voorwaarden: De afroep van de gewenste asfalteringswerken kan enkel 
binnen de door het college gestelde beschikbare kredieten van het nieuw MJP (2020-2025)

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het bestek met nr. 2019/017aa en de indicatieve raming voor de opdracht 'Raamovereenkomst 
voor onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen', opgesteld door de dienst projecten 
openbaar domein, goed te keuren. De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming voor de basisopdracht 
en de drie verlengingen bedraagt 1.757.632 EUR, exclusief btw (369.102,72 EUR btw verlegd).

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

Artikel 3
de uitgave te verrekenen op actienummer/ramingnummer 2019141525/2019141626.

Bijlagen
Bestek
Offerteformulier
Raming 2
Samenvattende opmeting 2

22 2019_GR_00299 Leveringen: projecten openbaar domein: raamcontract 
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leveren van bomen en meerstammige bomen/struiken: 
wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Het huidige raamcontract voor het leveren van bomen is afgelopen op 30 juni 2019. Het is 
aangewezen een nieuwe procedure op te starten om hiervoor een raamcontract af te sluiten.
In overleg met de dienst projecten openbaar domein werd een ontwerpbestek opgemaakt voor 
het op afroep leveren van bomen en meerstammige bomen/struiken, voor een periode van vier 
jaar. De indicatieve raming bedraagt 434.000 EUR, btw inbegrepen, voor de volledige duurtijd (= 
108.500 EUR, btw inbegrepen, op jaarbasis).
Hiervoor kan een openbare procedure gevoerd worden die nationaal en Europees 
bekendgemaakt wordt.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd 
bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, in het bijzonder artikel 36 (openbare procedure), artikels 2, 36° en 48 die een 
gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders 
toelaat en artikel 43 en de daarbij behorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen 
geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Op afroep leveren van bomen en meerstammige bomen/struiken' 
werd in overleg met de dienst projecten openbaar domein, een bestek met nr. 2019-
018/OVA/bomen/TA-CQ opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie (zie 
bijlage).

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
- perceel 1 (Op afroep leveren van bomen), raming: 309.433,96 EUR, excl. btw;
- perceel 2 (Op afroep leveren van meerstammige bomen/struiken), raming: 25.000 EUR, excl. 
btw.

De looptijd bedraagt maximaal 46 maanden, de einddatum van het raamcontract wordt 
vastgesteld op 31 augustus 2023.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 409.433,96 EUR + 24.566,04 
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EUR (6 % btw) = 434.0000 EUR.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. Er wordt voorgesteld de 
opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure die nationaal en Europees 
bekendgemaakt zal worden.

De huidige opdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met twee deelnemers om 
de levering van de beoogde bomen/meerstammige bomen/struiken te kunnen garanderen, 
waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst werden bepaald. Het bestuur beschikte 
bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde 
hoeveelheden. De aantallen en soorten zijn afhankelijk van nieuwe projecten en het beheer en 
onderhoud (inboet).

Volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- prijs: 55 %:
  - bestelsimulatie: 45 %;
  - korting op prijslijst: 10 %;
- assortiment: 10 %
- afstand Sint-Niklaas - leverancier: 5 %;
- kwaliteit en duurzaamheid: 30 %.

Voor het objectief beoordelen van de ingediende offertes wordt een jury samengesteld 
bestaande uit vertegenwoordigers van:
- dienst projecten openbaar domein;
- dienst beheer openbaar domein;
- team overheidsopdrachten.

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat stad Sint-Niklaas de 
procedure zal voeren en in naam van politiezone Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas bij de 
gunning van de opdracht zal optreden.
Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve 
vereenvoudiging.

Adviezen
Beheer openbaar domein (BOD): Gunstig advies.
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
Politie (POL): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het bestek met nr. 2019-018/OVA/bomen/TA-CQ en de indicatieve raming voor de opdracht 'Op 
afroep leveren van bomen en meerstammige bomen/struiken', opgesteld door de dienst 
overheidsopdrachten en administratie in overleg met de dienst projecten openbaar domein 
goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
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opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen 
van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 409.433,96 EUR + 
24.566,04 EUR (6 % btw) = 434.000 EUR voor de volledige looptijd van maximum 46 maanden.

Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure die nationaal en 
Europees bekendgemaakt zal worden.

Artikel 3
kennis te nemen van het feit dat stad Sint-Niklaas wordt gemandateerd om de procedure te 
voeren en in naam van politiezone Sint-Niklaas en OCMW Sint-Niklaas bij de gunning van de 
opdracht op te treden.

Artikel 4
een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de deelnemende besturen.

Bijlagen
2019_06_27_ontwerpbestek bomen 2019-2023
Lijst bomen voor bestelsimulatie.pdf

23 2019_GR_00313 Leveringen: dienst schoonmaak: leveren van 
milieuverantwoorde schoonmaakproducten, -materialen 
en papierwaren: fase 2:  wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Er werd een gunningsbestek opgemaakt voor de procedure 'leveren van milieuverantwoorde 
schoonmaakproducten, -materialen en papierwaren - fase 2'. De indicatieve raming bedraagt 
540.000 EUR over een duurtijd van vier jaar.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd 
bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, in het bijzonder artikel 36 en de daarbij behorende koninklijke besluiten en alle latere 
aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
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Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In zitting van de gemeenteraad van 29 april 2019 werd het bestek (de selectieleidraad) van de 
opdracht voor het leveren van milieuverantwoorde schoonmaakproducten, -materialen en 
papierwaren - fase 1 - selectie kandidaten goedgekeurd. De indicatieve raming bedraagt 
540.000 EUR over een duurtijd van vier jaar.
Voor de tweede fase - de gunningsfase - werd een bestek opgesteld door de dienst 
overheidsopdrachten en administratie in overleg met de dienst schoonmaak.
Volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- prijs 45 %;
- kwaliteit 45 %;
- functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de webapplicatie 10 %.
De opdracht zal gegund worden bij wijze van niet-open procedure.
De geselecteerde deelnemers zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis 
van het gunningsbestek. 

Adviezen
Schoonmaak (SCH): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Er wordt jaarlijks een uitgavenkrediet voorzien van 193.000 EUR op 
actienummer 2019140535 (schoonmaakproducten, -materialen en papierwaren aankopen ten 
behoeve van alle stadsgebouwen).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

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

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

Bijlagen
2019_07_09_Bestek - Model 3P_2
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24 2019_GR_00314 Diensten: beheer openbaar domein: afsluiten 
raamcontract voor beheer openbaar domein Sinaai en 
onderhoud groenzones door derden: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door raadslid Frans Wymeersch bij het stemgedrag van zijn fractie. 

Bondige toelichting
Eind 2019 lopen de huidige contracten voor het beheer van het openbaar domein in Sinaai en 
het onderhoud van groenzones door derden (werken in het kader van natuurbeheer op afroep) 
ten einde. Hiervoor moet een nieuwe procedure uitgeschreven worden. Beide contracten 
worden gebundeld in één bestek. De uitvoering van de opdracht is voorbehouden voor sociale 
economiebedrijven. De indicatieve raming bedraagt 1.500.000 EUR, inclusief btw voor een 
periode van vier jaar (= 375.000 EUR op jaarbasis).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden vast 
te stellen.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd 
bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, in het bijzonder artikel 36 en de daarbij behorende koninklijke besluiten en alle latere 
aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 
welzijn op het werk.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 56 §3, 5°.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.
Standaardbestek 250.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'beheer openbaar domein door derden' werd een bestek met nr. 
2019-073/OVA/BOD door derden/WO-CQ opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en 
administratie, in overleg met de dienst beheer openbaar domein (bestek als bijlage).
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
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- perceel 1 (groenonderhoud in centrum Sinaai);
- perceel 2 (groenonderhoud Woonzone / dorpslus Sinaai);
- perceel 3 (groenonderhoud landelijk gebied Sinaai);
- perceel 4 (groenonderhoud sportterreinen Sinaai);
- perceel 5 (groenonderhoud begraafplaatsen Sinaai);
- perceel 6 (onderhoud van trage wegen Sinaai);
- perceel 7 (onderhoud van verhardingen op afroep (alle gebieden));
- perceel 8 (diverse onderhoudswerken op afroep (alle gebieden));
- perceel 9 (werken in het kader van natuurbeheer (alle gebieden)).
De opdracht wordt afgesloten voor een duur van 48 maanden. Er wordt voorgesteld de opdracht 
te gunnen bij wijze van de openbare procedure die nationaal en Europees bekend gemaakt 
wordt.

Volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- prijs: 60 %;
- proefopdracht: 40 %, onderverdeeld in:
    - rendement: 10 %;
    - werkwijze: 10 %;
    - veiligheid: 10 %;
    - capaciteiten van de ingezette personeelsleden: 10 %.

Voor het objectief beoordelen van de ingediende offertes wordt een jury samengesteld 
bestaande uit de vertegenwoordigers uit het team overheidsopdrachten en de dienst beheer 
openbaar domein. 
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de voorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exacte benodigde hoeveelheden.

Adviezen
Beheer openbaar domein (BOD): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend mits voorwaarden: Gunstig mits deze kredieten worden voorzien in het 
volgende MJP (2020-2025).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 6 stemmen tegen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
het bestek met nr. 2019-073/OVA/BOD door derden/WO-CQ en de indicatieve raming voor de 
opdracht 'Beheer openbaar domein door derden', opgesteld door de dienst overheidsopdrachten 
en administratie goed te keuren. De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 



Gemeenteraad 39/90 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 augustus 2019

1.239.669,42 EUR + 260.330,58 EUR (21 % btw) = 1.500.000 EUR voor de volledige duurtijd van 
vier jaar.

Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure die nationaal en 
Europees bekend gemaakt zal worden.

Artikel 3
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit vertegenwoordigers van het team overheidsopdrachten en de 
dienst beheer openbaar domein.

Bijlagen
bijlage 1 - kaart beeldkwaliteit
bijlage 2 - kaart indeling gebieden Sinaai
bijlage 3 - overzicht frequentie en uitvoeringsmoment
bijlage 4 - formulier weekplanning perceel 9
bijlage 5 - werken met derden - augustus 2015
2019_08_02_ontwerpbestek beheer openbaar domein door derden

25 2019_GR_00315 Diensten: databeheer: huren en onderhouden van 
waterbars voor stad, OCMW, politiezone en AGB 't Bau-
huis: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
In zitting van 14 juni 2016 gunde het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor 
het huren en onderhouden van waterbars voor stadsbestuur, OCMW, politiezone en 
Hulpverleningszone Waasland aan de firma Aqualex bvba, Pontstraat 2A, 8791 Beveren-Leie. In 
zitting van 8 juli 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen het contract te 
verbreken voor het stadsbestuur, de politiezone, AGB 't Bau-huis en het OCMW, wegens 
een gebrekkige uitvoering ervan.
Het team databeheer wenst bijgevolg een procedure op te starten. De indicatieve raming 
bedraagt 153.600 EUR + 32.256 EUR (21 % btw) = 185.856 EUR voor de maximum duurtijd van 
vijf jaar en voor alle instanties. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van open 
procedure.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 



Gemeenteraad 40/90 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 augustus 2019

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd 
bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, in het bijzonder artikel 36 en de daarbij behorende KB’s en alle latere aanvullingen 
geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'huren en onderhouden van waterbars voor stad, OCMW, 
politiezone en AGB 't Bau-huis' werd een bestek opgesteld door het team overheidsopdrachten 
leveringen en diensten in overleg met het team databeheer.
De volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- kostprijs (50 %);
- service (35 %), met als subcriteria:
     - termijn voor het op afroep vervangen van gasflessen (10 %);
     - kwaliteit van de service (10 %);
     - leveringstermijn waterbars (10 %);
     - termijn voor het herstellen/vervangen van een defect toestel (5 %).
- demomoment (15 %).
De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit vertegenwoordigers van:
- het team databeheer en administratie;
- het team overheidsopdrachten leveringen en diensten.

Adviezen
Databeheer en administratie (DAA): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

Artikel 2
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit vertegenwoordigers 
van:
- het team databeheer en administratie;
- het team overheidsopdrachten leveringen en diensten.
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Bijlagen
2019-031 - waterbars

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

Veerle De Beule, raadslid (N-VA) verlaat de zitting

26 2019_GR_00283 Zakelijke rechten: uitbreiding speelbos Ter Beke: 
minnelijke pachtverbreking: voorwaarden akte: 
goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Voor de uitbreiding van het speelbos in Sinaai kon een overeenkomst bereikt worden met de 
pachter voor de verbreking van de pacht op de percelen, kadastraal bekend 10de afdeling, 
sectie B, nummers 1137C, 1140A en 1141S2, met een totale oppervlakte van 15.508 m², voor 
een bedrag van 15.508 EUR. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze minnelijke 
pachtverbreking en de voorwaarden van de ontwerpakte.

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

Argumentatie
Op 29 juli 2019 werd de akte verleden betreffende de aankoop van de percelen, kadastraal 
bekend 10de afdeling, sectie B, nummers 1137C, 1140A en 1141S2, met een totale oppervlakte 
van 15.508 m², voor 90.000 EUR. Deze percelen werden door de stad aangekocht voor de 
uitbreiding van het speelbos in Sinaai (rup Ter Beke).
De percelen zijn verpacht aan de heer Dirk Aerssens, Hooimanstraat 81, 9112 Sinaai. De 
eerstvolgende vervaldag van de pachtovereenkomst is 25 december 2022. 
Er werd een schattingsverslag afgeleverd door meetbureau de Ryck bvba op 19 november 2018. 
De pachter gaat akkoord met een minnelijke beëindiging van de pacht tegen 1 november 2020 
aan een pachtverbrekingsvergoeding van 1 EUR/m² of 15.508 EUR. Deze vergoeding moet 
betaald worden binnen de drie maanden na ondertekening van de akte minnelijke 
pachtbeëindiging.

Adviezen
Natuur: Gunstig advies.
De percelen liggen volgens rup Ter Beke binnen de perimeter van een speelbos en sluiten aan 
bij de gronden die in november 2018 werden beplant. De afdeling plannen en ontwikkelen 
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werkt momenteel aan het ontwerp voor de uitbreiding. Deze gaat wellicht gepaard met werken 
aan de waterhuishouding en een inrichting met speelheuvels en poel. Er is bijgevolg een 
omgevingsvergunning vereist. De aanplant is gepland voor najaar 2020. De timing van de 
pachtbeeïndiging sluit dus mooi aan bij deze planning.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
akkoord te gaan met de minnelijke pachtbeëindiging van enkele percelen grond, kadastraal 
bekend 10de afdeling, sectie B, nummers 1137C, 1140A en 1141S2, met een totale oppervlakte 
van 15.508 m², aan 15.508 EUR, die door de stad werden aangekocht in het kader van de 
uitbreiding van het speelbos Ter Beke te Sinaai, alsook de voorwaarden van de ontwerpakte 
goed te keuren. 
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
ontwerpakte
plan
pachtovereenkomst

27 2019_GR_00284 Zakelijke rechten: toegangsweg speelbos Ter Beke: 
aankoop stuk perceel: voorwaarden akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Tussen de Belselewegel en het reeds aangelegde speelbos in Sinaai (rup Ter Beke) bevindt zich 
een perceel dat momenteel eigendom is van Fluvius. Door de aankoop van een deel van dit 
perceel kan een toegang gecreërd worden om vanuit de Belselewegel het speelbos te kunnen 
bereiken. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aankoop van dit perceel en de voorwaarden van de 
ontwerpakte goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en 56.
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Argumentatie
De stad is momenteel bezig met de realisatie van speelbos ter Beke te Sinaai, ter hoogte van de 
Belselewegel, tussen de Hooimanstraat en Wijnveld. Hiertoe werden in 2015 de percelen 
kadastraal bekend 10de afdeling, sectie B, nummers 1137B, 1138A en 1139A met een totale 
oppervlakte van 15.791,7 m² reeds aangekocht van de familie Schelfaut. Op deze percelen is 
het speelbos reeds aangelegd door de stad. Er werd met de familie Schelfaut op 14 februari 
2019 ook een akkoord bereikt voor de aankoop van de aansluitende percelen, kadastraal bekend 
10de afdeling, sectie B, nummers 1137C, 1140A en 1141S2 met een totale oppervlakte van 
15.508 m².
Tussen de Belselewegel en het intussen aangelegde speelbos zit nog een perceeltje dat 
momenteel eigendom is van Fluvius, kadastraal bekend 10de afdeling, sectie B, 1183B, met een 
totale oppervlakte van 338 m². Om een toegang te kunnen creëren om vanuit de Belselewegel 
het speelbos te bereiken, zou het aangewezen zijn om een stukje van 162,88 m² aan te kopen.
Op 19 november 2018 werden door Meetbureau De Ryck bvba de aanpalende percelen 1137C, 
1140 A en 1141S2 geschat op 5,80 EUR/m². Perceel 1183B is gelegen binnen hetzelfde rup en 
heeft dezelfde bestemming, namelijk zone voor speelbos. Fluvius gaat akkoord met de verkoop 
van een deel van hun perceel aan dezelfde m²-prijs. De aankoop zal bijgevolg 945 EUR kosten.

Adviezen
Projecten openbaar domein: Gunstig advies.
Natuur: Gunstig advies.

Visum
Geen visum noodzakelijk: Gunstig advies.  Aankoopprijs te verrekenen op actienummer 
2019142275 (Aankopen van gronden voor bos- en natuurontwikkeling.) - ramingnummer 
2019142596.
Krediet ramingnummer: 135.840,24 EUR - Beschikbaar krediet ramingnummer op 19 juni 2019: 
30.332,24 EUR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
akkoord te gaan met de aankoop van het perceel kadastraal bekend 10de afdeling, sectie B, 
deel van nummer 1183B, 162,88 m², eigendom van Fluvius, aan 945 EUR, met als doel de 
creatie van een toegang vanuit de Belselewegel naar het speelbos, alsook de voorwaarden van 
de ontwerpakte goed te keuren. 
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
schattingsverslag
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liggingsplan
ontwerpakte
opmetingsplan

28 2019_GR_00292 Zakelijke rechten: Pijkedreef: uitbreiding opstalrecht 
Beschermcomité VVKM Sint-Vincentius vzw en 
voorwaarden addendum: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
In het kader van de uitbreiding van de sportsite Puyenbeke met de aanleg van een baseball- en 
BMX-terrein ter hoogte van de Pijkedreef is de stad bereid het opstalrecht voor de jeugdlokalen 
en jeugdwerking van de scouts Sint-Vincentius, die daar gevestigd zijn, uit te breiden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan, alsook de voorwaarden van het 
ontwerp van addendum goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en 56.
Akte van 6 februari 2004 betreffende het verlenen van een opstalrecht aan Beschermcomité 
VVKM Sint-Vincentius voor het oprichten van jeugdlokalen en met bestemming jeugdwerking 
op een perceel grond gelegen in de Pijkedreef te Sint-Niklaas.

Argumentatie
Bij akte van 6 februari 2004 werd tussen de stad en Beschermcomité VVKM Sint-Vincentius vzw, 
Richard Van Britsomstraat 15 te 9100 Sint-Niklaas, een recht van opstal afgesloten op een 
onbebouwd onroerend goed in de Pijkedreef te Sint-Niklaas voor het oprichten van 
jeugdlokalen en met bestemming jeugdwerking.
Op de terreinen naast de jeugdlokalen zijn momenteel de werken gestart voor de uitbreiding 
van de sportsite Puyenbeke met een baseball- en BMX-terrein. De scouts vragen om hun terrein 
uit te breiden op het vroegere G-terrein dat ook deels ingenomen zal worden voor de baseball 
en BMX. In het huidige opstalrecht is voorzien dat zij hier enkel een medegebruiksrecht op 
hebben buiten de wedstrijden en trainingen van Waasland-Beveren. Het G-terrein werd reeds bij 
akte van 4 september 2017 geschrapt uit het erfpacht- en huurrecht met Waasland-Beveren. 
Vanaf 30 juni 2019 wordt het gehele erfpacht- en huurrecht met Waasland-Beveren beëindigd.
De jeugdsite is momenteel gelegen op het perceel kadastraal bekend 1ste afdeling, sectie A, 
perceelnummer 934 B en heeft een oppervlakte van 2.205 m². Het perceel, kadastraal bekend 
1ste afdeling, sectie A, deel van nummer 942D, dat extra opgenomen wordt in het opstalrecht 
heeft een oppervlakte van 1.909,28 m² waardoor de totale oppervlakte 4.114,28 m² zal 
bedragen. De vergoeding wordt hierdoor verhoogd van 572,65 EUR (huidige geïndexeerde 
vergoeding) naar 1.145,43 EUR per jaar, jaarlijks aanpasbaar aan het indexcijfer.
De scouts wensen ook de duurtijd van het opstalrecht te verlengen van veertig naar vijftig jaar.
Het recht voor de scouts om gebruik te kunnen maken van het aanpalende overstromingsgebied 
voor de organisatie van sport en spel en de erfdienstbaarheid van recht van doorgang voor de 
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toegang naar de lokalen blijven behouden.
Het is bijgevolg aangewezen het opstalrecht van 6 februari 2004 te wijzigen met een 
addendum. Dit addendum zal ingaan vanaf 1 september 2019.

Adviezen
Jeugd (JEU): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
akkoord te gaan met de uitbreiding en wijziging van het opstalrecht van 6 februari 2004, 
toegekend aan Beschermcomité VVKM Sint-Vincentius vzw, Richard Van Britsomstraat 5 te 9100 
Sint-Niklaas, voor het oprichten van jeugdlokalen en met bestemming jeugdwerking op het 
onroerend goed gelegen Pijkedreef te Sint-Niklaas, kadastraal bekend 1ste afdeling, sectie A, 
nummer 934B en deel van nummer 942D en de voorwaarden goed te keuren van het ontwerp 
van addendum.
Een exemplaar van het ontwerp van addendum wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

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

Bijlagen
Opstal VVKM Sint-Vincentius - 06-02-2004
Opstal Sint-Vincentius - plan met precad
opstal addendum VVKM Sint-Vincentius

29 2019_GR_00293 Zakelijke rechten: wijzigen erfpachtrecht van 
recreatiedomein De Ster: voorwaarden akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Het recreatiedomein De Ster werd in erfpacht gegeven aan de provincie Oost-Vlaanderen. De 
provincie wenst een aantal aanpassingen te doen aan het erfpachtrecht.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van het 
ontwerp van akte goed te keuren.

Juridische grond
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Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41, 56 en 292.
Erfpachtakte van 15 juni 2015 betreffende het recreatiedomein De Ster.

Argumentatie
Bij akte van 15 juni 2015 werd door de stad aan de provincie Oost-Vlaanderen een 
erfpachtrecht verleend voor het recreatiedomein De Ster. Dit erfpachtrecht heeft een duurtijd 
van 69 jaar, ingaande vanaf 1 januari 2015.

De provincie wenst het erfpachtrecht als volgt te wijzigen:
- de fietsenstalling op de parking, bereikbaar via de Brokkelingenstraat, mee opnemen in het 
erfpachtrecht;
- de toegangsweg naar het recreatiedomein, langs de fietsenstalling vanaf het rond punt van de 
Brokkelingenstraat, mee opnemen in het erfpachtrecht;
- de atletiekpiste aan de Lange Rekstraat schrappen uit het erfpachtrecht;
- de elektriciteitscabine, gelegen op het perceel kadastraal bekend 6de afdeling, sectie B, nr. 
1292N, schrappen uit het erfpachtrecht;
- de groenzone in de buurt van het kruispunt Brokkelingenstraat-Vossekotstraat mee opnemen 
in het erfpachtrecht.

Adviezen
Beheer openbaar domein (BOD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de voorwaarden goed te keuren van de ontwerpakte betreffende het wijzigen van het 
erfpachtrecht voor het recreatiedomein De Ster van 15 juni 2015, afgesloten met de provincie 
Oost-Vlaanderen, waarbij volgende wijzigingen worden aangebracht:
- de fietsenstalling op de parking, bereikbaar via de Brokkelingenstraat, wordt mee opgenomen 
in het erfpachtrecht;
- de toegangsweg naar het recreatiedomein, langs de fietsenstalling vanaf het rondpunt van de 
Brokkelingenstraat, wordt mee opgenomen in het erfpachtrecht;
- de groenzone in de buurt van het kruispunt Brokkelingenstraat-Vossekotstraat wordt mee 
opgenomen in het erfpachtrecht;
- de atletiekpiste aan de Lange Rekstraat wordt geschrapt uit het erfpachtrecht;
- de elektriciteitscabine, gelegen op het perceel kadastraal bekend 6e afdeling, sectie B, nr. 
1292N, wordt geschrapt uit het erfpachtrecht.
Een exemplaar van deze 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.
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Bijlagen
Wijziging erfpacht De Ster - plan aanduiding zones
Wijziging erfpacht De Ster - afpalingsplan opname fietsenstalling en toegangsweg
Wijzigen erfpacht De Ster - afpalingsplan schrapping atletiekpiste
Erfpachtakte De Ster d.d. 15 juni 2015
Ontwerp wijziging erfpacht De Ster

30 2019_GR_00319 Zakelijke rechten: rioproject Puidreef - Kouterdreef: 
innemingen 3 en 6 Puidreef en inneming 8 Kouterdreef: 
voorwaarden akten: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden goed te keuren van de aktes betreffende 
de aankoop van innemingen 3 en 6 in de Puidreef en de aankoop van inneming 8 in de 
Kouterdreef, met overname van de reeds gevestigde erfdienstbaarheid op inneming 8 ten 
voordele van Aquafin nv, naar aanleiding van de wegeniswerken in de Puidreef en de 
Kouterdreef.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41. 

Argumentatie
Naar aanleiding van het rioproject Puidreef-Kouterdreef werd door studiebureau SWBO bvba, 
Sint-Christianastraat 25, 9200 Dendermonde, het innemingsplan Puidreef, laatst aangepast op 
16 augustus 2016, en het innemingsplan Kouterdreef, laatst aangepast op 8 augustus 2017, 
opgemaakt.

Er werd op 29 november 2017 een schattingsverslag opgemaakt door de afdeling 
vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid.
Door dezelfde afdeling werd een akkoord bereikt met de eigenaars van:
1. Puidreef inneming 3: 1) Ancobel cvba, Kleemstraat 28, 9111 Belsele, en 2) de heer Joris 
Andries en mevrouw Eveline Coppens, Kleemstraat 28/B, 9111 Belsele. De akte werd getekend 
op 27 juni 2019, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het betreft de 
inname van 70,81 m², te nemen uit een perceel kadastraal bekend 9de afdeling, sectie A, 
nummer 900B2 P0000. De inneming van 70,81 m² krijgt als nieuw gereserveerd 
perceelsidentificatienummer 900F2 P0000. De aankoopprijs bedraagt 23.750 EUR en moet 
betaald worden binnen de drie maanden vanaf aktedatum.
2. Puidreef inneming 6:  de heer Leo Vereecken en mevrouw Annie De Clercq, Lokerse Baan 21, 
9111 Belsele. De akte werd getekend op 28 mei 2019, onder voorbehoud van goedkeuring door 
de gemeenteraad. Het betreft de inname van 86,13 m², te nemen uit een perceel kadastraal 
bekend 9de afdeling, sectie A, nummer 910Z P0000. De inneming van 86,13 m² krijgt als nieuw 
gereserveerd perceelsidentificatienummer 910E2 P0000. De aankoopprijs bedraagt 26.000 EUR 
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en moet betaald worden binnen de drie maanden vanaf aktedatum.
3. Kouterdreef inneming 8: de heer Joris Andries en mevrouw Eveline Coppens, Kleemstraat 
28/B, 9111 Belsele. De akte werd getekend op 27 juni 2019, onder voorbehoud van goedkeuring 
door de gemeenteraad. Het betreft de inname van 0,88 m², te nemen uit een perceel kadastraal 
bekend 9de afdeling, sectie A, nummer 1443A P0000 en de overname van de erfdienstbaarheid, 
gevestigd ten voordele van Aquafin nv op het perceel bij akte verleden voor notaris Raf van Der 
Veken te Belsele op 7 oktober 2015 en overgeschreven op het bevoegde hypotheekkantoor op 
14 oktober 2015 met formaliteitsnummer 55-T-14/10/2015-12143. De inneming van 0,88 m² 
krijgt als nieuw gereserveerd perceelsidentificatienummer 1443B P0000. De aankoopprijs 
bedraagt 7.000 EUR en moet betaald worden binnen de drie maanden vanaf aktedatum.
Doel van deze aankopen is de realisatie van gescheiden riolering in de Puidreef en Kouterdreef.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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

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

Bijlagen
akte ter goedkeuring inneming 3 Puidreef
akte ter goedkeuring inneming 6 Puidreef
akte ter goedkeuring inneming 8 Kouterdreef
schatting
Puidreef - Innemingsplan-compressed
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Kouterdreef - Innemingsplan aug 2017-compressed

Veerle De Beule, raadslid (N-VA) betreedt de zitting

32 2019_GR_00316 Sluiten overeenkomst met Sint-Niklase Maatschappij voor 
de Huisvesting betreffende ondersteuning uitvoering 
dakisolatiewerken: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas wenst de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) te 
ondersteunen bij de uitvoering van dakisolatiewerken aan haar patrimonium. De voorwaarden 
van de samenwerking worden beschreven in een overeenkomst die loopt over een termijn van 
twee jaar. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 55.
Energierenovatieprogramma 2020 van de Vlaamse overheid.
Vlaamse Wooncode.
Klimaatplan 2015-2020, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 april 2015.

Argumentatie
Voor de periodes 2015-2016 en 2017-2018 werd reeds een overeenkomst met de SNMH 
gesloten om de maatschappij te ondersteunen bij het versneld uitvoeren van dakisolatiewerken 
in het kader van de Vlaamse energierenovatieverplichtingen 2020, opgenomen in de Vlaamse 
Wooncode (gemeenteraadsbeslissingen van 27 november 2014 en 25 november 2016). Voor de 
periode 2015-2016 werd het aanbrengen van dakisolatie in veertig woningen en zestien 
dakappartementen gesubsidieerd, voor de periode 2017-2018 ging het in totaal over 85 
wooneenheden.
Om te komen tot de realisatie van een volledig geïsoleerd patrimonium van de SNMH tegen 
eind 2020 wenst de stad voor de periode 2019-2020 opnieuw een overeenkomst met de 
maatschappij af te sluiten. De voorwaarden voor ondersteuning opgenomen in deze 
overeenkomst zijn identiek aan deze van de overeenkomst voor de periode 2017-2018.

Visum
Visum verleend: Gunstig.  Voldoende kredieten voorzien op actienummer 2019142120 (voeren 
van een actief premiebeleid: stimuleren duurzame verbetering woningkwaliteit bestaand 
patrimonium SNMH).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)
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Artikel 1
een overeenkomst te sluiten met de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting betreffende 
de ondersteuning voor de uitvoering van dakisolatiewerken aan het patrimonium van de 
maatschappij in 2019 en 2020.
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
2019-2020 Overeenkomst ondersteuning SNMH voor dakisolatiewerken

33 2019_GR_00317 Sluiten overeenkomst met Sint-Niklase Maatschappij voor 
de Huisvesting betreffende de uitvoering van 
aanpassingswerken ten behoeve van senioren ouder dan 
zeventig jaar en personen met een beperking: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuwe overeenkomst te sluiten met de Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) betreffende de uitvoering van aanpassingswerken ten 
behoeve van senioren ouder dat zeventig jaar en personen met een beperking voor de periode 
2020 - 2022.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid.
Beleidsprogramma 2019-2024, actie 13 Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen.

Argumentatie
De stad Sint-Niklaas wenst de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting financieel te 
ondersteunen om op langere termijn woningen aan te passen ten behoeve van senioren ouder 
dan zeventig jaar en personen met een beperking. Aanpassingen in functie van de fysieke noden 
van bewoners dragen ertoe bij dat ze langer in hun woning blijven wonen, het wooncomfort 
verbetert en ongevallen in de woning kunnen voorkomen worden.
De huidige overeenkomst tussen de stad en de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, 
betreffende de uitvoering van aanpassingswerken ten behoeve van senioren ouder dan zeventig 
jaar en personen met een beperking, werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 
december 2016. Gezien deze overeenkomst afloopt op 31 december 2019, wordt aan de 
gemeenteraad gevraagd om een nieuwe overeenkomst te sluiten met de Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting.

Adviezen
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Diversiteit, samenleving en preventie (DSP): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend mits voorwaarden: Deze kredieten dienen voorzien te worden in het volgend 
MJP (2020-2025).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

Bijlagen
2017 overzicht aanpassingswerken SNMH
2018 overzicht aanpassingswerken SNMH
GR 23 augustus 2019 overeenkomst stad - SNMH mbt aanpassingswerken

34 2019_GR_00318 Mobiliteit: aanvullend reglement op het verkeer: 
gemeentewegen: wijzigingen en aanvullingen: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De grote beleidsambities van het mobiliteitsplan zijn het verhogen van de verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid. In uitvoering van deze beleidsambities wordt het verkeer op de juiste 
verkeersstructuren gebracht waardoor woonstraten ontlast worden van oneigenlijk verkeer. Dit 
wordt onder meer verwezenlijkt door een passende inrichting, met name hoger snelheidsregime 
en voorrang tegenover de woonstraten. In die zin wordt Driegaaienstraat een voorrangsas.
Fietsstraten zijn één van de maatregelen om het fietsbeleid in de stad te versterken. 
Voorwaarde is dat iedereen zich gedraagt zoals voorgeschreven wordt en dat je als fietser zo 
weinig mogelijk obstakels tegenkomt. Zo een obstakel kan bijvoorbeeld het verlenen van 
voorrang aan zijstraten zijn. De Kalkstraat en de Nieuwstraat (fietsstraten) zijn al ingericht als 
voorrangsstraten. Op het Stationsplein is dit nog niet het geval, waardoor de fietser op die 
plaats comfortverlies lijdt. Daarom wordt de herziening van de voorrang op het Stationsplein 
aanbevolen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 
februari 1995 te wijzigen en aan te vullen.
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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
De grote beleidsambities van het mobiliteitsplan zijn het verhogen van de verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid. Door het verkeer te leiden op de verkeersassen worden woonstraten 
ontlast van oneigenlijk verkeer, wat de verkeersleefbaarheid verhoogt. Die verkeersassen 
moeten zo ingericht worden dat er vlot en veilig verkeer mogelijk wordt. De verkeersassen zijn 
de invalswegen naar de stad. Om hun functie zo veel als mogelijk af te dwingen worden deze 
assen voorrangsassen en geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/u. Op die manier krijgen zij 
een hoger verkeersstatuut dan de woonwijken. In die zin wordt Driegaaienstraat als voorrangsas 
ingericht.
Het inzetten op de fiets als stedelijk vervoermiddel is één van de vier pijlers binnen het 
mobiliteitsplan. Er wordt dan ook volop ingezet op een integraal fietsbeleid. Een belangrijk 
onderdeel van het fietsbeleid is de uitbouw van een samenhangend, veilig en comfortabel 
fietsnetwerk. Om dit netwerk op een goede kwalitatieve manier uit te tekenen werkte de stad 
een fietsinfrastructuursstudie uit. Fietsstraten worden hierin gezien als lijm binnen het 
fietsnetwerk. Door de fietser als hoofdgebruiker te definiëren, wordt bovendien de dominante 
positie van de auto in de stad verminderd. Momenteel heeft de stad acht fietsstraten waarvan 
het Stationsplein er één is. Op het Stationsplein geldt het principe van de voorrang van rechts. 
Dit zorgt voor comfortverlies voor de fietser. Daarom wordt in het aanvullend reglement op het 
verkeer de voorrangssituatie op het Stationsplein herzien.
Naar aanleiding van de gewijzigde voorrangsregimes wordt het aanvullend reglement 
gewijzigd.
Volgende straten worden gewijzigd:
- Driegaaienstraat;
- Mercatorstraat;
- Pater Segersstraat;
- Prins Albertstraat;
- Stationsplein;
- Verzusteringslaan.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

Artikel 2
het stedelijk aanvullend reglement op het verkeer van 24 februari 1995, met latere wijzigingen, 
aan te vullen met nieuwe verkeersmaatregelen wat betreft volgende straten:
- Driegaaienstraat;
- Mercatorstraat;
- Pater Segersstraat;
- Prins Albertstraat;
- Stationsplein;
- Verzusteringslaan.

Artikel 3
dit aanvullend reglement ter kennisgeving over te maken aan de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid.

Bijlagen
Bijlage gemeenteraad  23 augustus 2019

Vergunnen en toezicht

35 2019_GR_00320 Buurtwegen:  verleggen en afschaffen van een deel van 
voetweg 38 (Fierenswegel):  uitstel advies aan deputatie 
en kennisneming en weerlegging bezwaren

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Verslag
Toegelicht door schepen Wout De Meester. 
Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen. 
Beantwoord door schepen Wout De Meester. 
Interpellatie van raadsleden Jos De Meyer, Gaspard Van Peteghem, Frans Wymeersch en Johan 
Uytdenhouwen. 
Beantwoord door schepen Wout De Meester. 
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Bondige toelichting
Naar aanleiding van de opmaak van een rooilijnenplan voor de Fierenswegel (voetweg nr. 38) 
voor het heropenen van de wegel, moet een deel van voetweg 38 (Fierenswegel) verlegd 
worden (436 lm) en afgeschaft worden (485 lm). 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, gelet op één van de ingediende bezwaren, om te 
wachten met het nemen van een definitieve beslissing over het openen van de wegel tot er een 
definitieve uitspraak is in de gerechtelijke procedure.

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

Argumentatie
Naar aanleiding van de opmaak van een rooilijnenplan voor de Fierenswegel (voetweg nr. 38) 
voor het heropenen van de wegel, waarbij een deel van voetweg 38 (Fierenswegel) moet 
worden verlegd (436 lm) en afgeschaft (485 lm), werd van 19 juni 2019 tot en met 19 juli 2019 
een openbaar onderzoek 'de commodo et incommodo' ingesteld. 
Er werden vier bezwaren ingediend, waarin de bezwaarindieners zich verzetten tegen de 
plannen van de stad om voetweg 38 te heropenen omwille van volgende redenen:
1. In eerste orde wordt de stad Sint-Niklaas verzocht de huidige procedure met betrekking tot 
de heropening/verlegging van voetweg 38 op te schorten tot er een definitieve uitspraak is in 
de lopende gerechtelijk procedure die door één van de bezwaarindieners werd opgestart. 
2. De voorwaarde die het stadsbestuur zichzelf oplegde, namelijk de koppeling met voetweg 37 
(Stinde Meesterswegel), is niet voldaan.
3. Door een manifeste fout in het ontwerp van rooilijnplan is dit onuitvoerbaar. Er wordt gesteld 
dat het nieuw voorgestelde tracé via een brug zal lopen die er in de praktijk niet is.
4. Het gebrekkig openbaar onderzoek verhindert een correcte en volledige toegang tot de 
bestuursdocumenten die aan de basis liggen van de totstandkoming van het voorliggende 
ontwerp van rooilijnplan.
5. Het creëren van een nieuwe erfdienstbaarheid op de percelen van de bezwaarindieners is 
volgens hen strijdig met alle wettelijke bepalingen terzake.
6. De bezwaarindieners aanvaarden geen nieuw erfdienstbaarheden op hun percelen.
 
Bespreking en weerlegging bezwaren

1. Op 12 juli 2019 heeft de stad inderdaad een dagvaarding ontvangen om op 2 september 
2019 te verschijnen voor de vrederechter voor de inleidende zitting betreffende het 
afschaffen van een gedeelte van voetweg 38. Meester Anne-Marie Ivens werd in zitting 
van 22 juli 2019 aangesteld als raadsman om namens de stad op te treden in rechte. Het 
is aangewezen een definitieve gerechtelijke uitspraak in dit dossier af te wachten 
alvorens de gemeenteraad een definitieve beslissing neemt over het openen van de 
voetweg.

2. In zitting van 6 maart 2017 heeft het college van burgemeester en schepenen 
principieel beslist akkoord te gaan met het heropenen en het gedeeltelijk verleggen van 
voetweg 38. In dit besluit werd ook geformuleerd dat dit pas zinvol is op voorwaarde 
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dat ook de verbinding tussen de Zakstraat en Hellestraat (ter hoogte van de beek) wordt 
gerealiseerd. Het betreft hier voetweg 37 (Stinde Meesterswegel).
De bezwaarindiener is van oordeel dat aan deze voorwaarde niet voldaan werd. Aan het 
Regionaal Landschap Schelde-Durme werd opdracht gegeven een onderzoeksrapport op 
te maken voor deze wegel. Het rapport wordt eind deze zomer verwacht. De 
bezwaarindieners zijn op de hoogte dat er een onderzoeksdossier opgemaakt wordt. Het 
is de bedoeling van de stad om de opening van de Stinde Meesterswegel te realiseren 
zoals opgenomen in het principiële collegebesluit van 6 maart 2017.

3. De bestaande brug werd ingemeten met GPS door een beëdigd landmeter-expert. De 
verlegging van de voetweg loopt wel degelijk over de bestaande brug. Dit kan 
aangetoond worden wanneer de meting geverifieerd wordt met Google Earth. De 
bestaande brug ligt inderdaad ongeveer in het verlengde van de dreef. De dreef situeert 
zich op het plan tussen de twee bruine lijnen. De bestaande voetweg langs de dreef is 
ingetekend tegen de gracht, vandaar wellicht de verwarring. De brug zal in het najaar 
2019 volledig vernieuwd worden door het polderbestuur Sinaai-Daknam.

4. Standaard wordt in de brief aan de betrokken eigenaars vermeld dat het dossier ter 
inzage ligt. Het feit dat de bezwaarindieners er vanuit gingen dat de omschrijving 
‘dossier’ meerdere stukken inhoudt is een interpretatie en is niet relevant als bezwaar. In 
sommige gevallen ligt enkel het rooilijnplan ter inzage, in sommige gevallen meerdere 
stukken. In dit dossier was er enkel een plan ter inzage. De planafdruk omvat meerdere 
elementen van het dossier, namelijk opmetingsplan, kadasterplan, uittreksel atlas 
buurtwegen, detailtekeningen voetweg en profielen. 

De stukken waarnaar de bezwaarindieners verwijzen behoorden niet tot het dossier dat 
ter inzage lag. De medewerkers aan de balie geven enkel inzage in het dossier. Voor 
inhoudelijke vragen kan de betrokken dossierbeheerder er steeds bijgehaald worden. 
Voor het dossier Fierenswegel werd drie keer een afspraak voor inzage gemaakt. De 
bezwaarindieners waren hierbij betrokken. De stelling dat de dossierbeheerder 
geweigerd zou hebben mensen te woord te staan tijdens de inzage klopt helemaal niet. 
Bij slechts één afspraak werd de dossierbeheerder erbij gehaald voor het antwoorden op 
inhoudelijke vragen. Er werd gevraagd naar bepaalde collegebeslissingen en het advies 
van de polder. De gevraagde stukken betreffende beslissingen van het college werden 
overgemaakt. Het advies van de polder is een extern advies in deze procedure en aan de 
betrokkene werd meegedeeld dat hij dit kon opvragen bij de polder. Er werd nooit 
beweerd dat de dossierbeheerder met alle eigenaars op voorhand een overleg gehad 
heeft. Er werd wel verwezen dat bij het onderzoek door het Regionaal Landschap 
Schelde-Durme normaal gezien alle eigenaars werden gecontacteerd. Deze bijkomende 
informatie werd enkel overgemaakt aan één bezwaarindiener aangezien bij de andere 
afspraken niet naar de dossierbeheerder gevraagd werd.

5. In het bezwaar wordt verwezen naar het burgerlijk wetboek met betrekking tot het tot 
stand komen van erfdienstbaarheden. De buurtwegen worden gerekend tot de publieke 
wegen en hun regime is geregeld door de wet van 10 april 1841. In het burgerlijk 
wetboek wordt bijna geen gewag gemaakt van de publieke wegen. Deze materie 
behoort bijgevolg tot het publiek recht. De inschrijving in de atlas vestigt een 
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erfdienstbaarheid van publiek recht van over- en doorgang. Dit bezwaar is bijgevolg 
zonder voorwerp.

Voetweg 38 doorkruist een aantal percelen. Door de verlegging van de voetweg naar de 
rand van de beek kunnen deze percelen beter benut worden. Hierdoor wordt de voetweg 
op bepaalde percelen verlegd naar de rand van de percelen waar voorheen geen 
erfdienstbaarheid van publiek recht van over- en doorgang gevestigd was. Voor het 
vestigen van de nieuwe erfdienstbaarheid op de eigendom van betrokkenen zal een 
vergoeding voorzien worden. De vergoeding zal bepaald worden op basis van een 
schattingsverslag door een erkend landmeter die de waardevermindering zal bepalen.

Volgens de atlas der buurtwegen loopt de voetweg op de percelen 744 en 745A. Hier 
loopt ook een scheidingsgracht. De voetweg heeft op beide percelen een breedte van 1 
meter. Er wordt in het ontwerp van rooilijnplan geopteerd om het gedeelte ten zuiden 
van de gracht af te schaffen en het gedeelte ten noorden van de gracht te behouden. De 
voetweg wordt hier dus niet verlegd en blijft behouden binnen het traject van de 
huidige dreef.

In het kader van het onderzoeksrapport van het Regionaal Landschap Schelde-Durme 
werd aan de polder Sinaai-Daknam advies gevraagd betreffende alternatieve trajecten 
voor de Fierenswegel. De polder heeft de voorkeur gegeven aan het traject waarvan zij 
van oordeel is dat dit het meeste gunstige is. Door de verlegging naar de rand van de 
waterloop worden de verschillende erfdienstbaarheden (ruiming, deponie slib, doorgang 
polder, teeltvrije zone 1 meter, voetweg) gecombineerd op één strook. Het advies van de 
polder is gegeven in het kader van het onderhoud van de waterlopen en spreekt zich 
niet uit over het al dan niet toelating verlenen op iemand anders zijn eigendom.

6. Voetweg 38 vormt een potentiële verbinding verbinding tussen de Leestraat en de 
Hellestraat. Uit de adviesnota van het trage wegenplan Sinaai blijkt een unanieme 
belangstelling om deze wegel te heropenen. Om deze verbinding verder te laten 
doorlopen is het de bedoeling van de stad om ook voetweg 37, die aansluit op voetweg 
38, te heropenen. De procedure volgens de wetgeving op de buurtwegen voorziet in de 
mogelijkheid om voetwegen te verleggen en deze op andere percelen te leggen. Als 
tegemoetkoming zal er een vergoeding voorzien worden op basis van een 
schattingsverslag.

Gelet op hogervermelde bezwaren wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om te wachten met 
het nemen van een definitieve beslissing over het openen van de wegel tot er een definitieve 
uitspraak is in de gerechtelijke procedure.

Adviezen
Stramin: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 17 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)
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Artikel 1
kennis te nemen van de ingediende bezwaren.

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

Artikel 3
pas een advies te verlenen nadat de gerechterlijke uitspraak inzake de dagvaarding van 12 juli 
2019 kracht van gewijsde heeft gekregen.

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

Bijlagen
Ontwerp rooilijnplan  19.001 Fierenswegel
advies Stramin
bezwaar
bezwaar
bezwaar
bezwaar
Dagvaarding Fierenswegel

36 2019_GR_00321 Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een deel van 
voetweg 39 (Steverswegel):  rooilijnplan en advies aan de 
deputatie: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch. 
Beantwoord door schepen Wout De Meester. 

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de opmaak van een rooilijnenplan voor de Steverswegel (voetweg nr. 39) 
voor het heropenen van de wegel, moet een deel van voetweg 39 (Steverswegel) worden 
verlegd (211 lm) en afgeschaft (217 lm).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rooilijnplan definitief goed te keuren en advies uit te 
brengen aan de deputatie.

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

Argumentatie



Gemeenteraad 58/90 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 augustus 2019

Naar aanleiding van de opmaak van een rooilijnenplan voor de Steverswegel (voetweg nr. 39) 
voor het heropenen van de wegel, waarbij een deel van voetweg 39 (Steverswegel) moet 
worden verlegd (211 lm)  en afgeschaft (217 lm), werd van 19 juni 2019 tot en met 19 juli 2019 
een openbaar onderzoek 'de commodo et incommodo' ingesteld. Er werd één bezwaar 
ingediend.
 
Bespreking en weerlegging bezwaren
- In het bezwaar wordt verwezen naar het burgerlijk wetboek met betrekking tot het tot stand 
komen van erfdienstbaarheden. Het burgerlijk wetboek betreft privaat recht terwijl de vestiging 
van een erfdienstbaarheid volgens de wetgeving op de buurtwegen administratief recht betreft. 
Bijgevolg is dit bezwaar zonder voorwerp.
- De verlegging van een deel van de voetweg op de gronden van de betrokkene is zo voorzien 
om de werken op het terrein minimaal te houden en praktischer te laten verlopen (onder andere 
kruisen gracht). Voor het vestigen van de nieuwe erfdienstbaarheid op delen van de eigendom 
van betrokkene zal een vergoeding voorzien worden. De vergoeding zal bepaald worden op 
basis van een schattingsverslag door een erkend landmeter die de waardevermindering zal 
bepalen. Voor de opening van het gedeelte van de voetweg volgens het tracé dat opgenomen is 
in de atlas der buurtwegen wordt geen vergoeding voorzien.

Naast het bezwaar werd ook nog twee positieve opmerkingen ingediend ten voordele van de 
heropening van de voetweg. 

Adviezen
Stramin: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 17 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)

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

Artikel 2
gunstig advies te verlenen aan de deputatie, betreffende de vraag van het stadsbestuur, tot het 
verleggen (211 lm) en het afschaffen (217 lm) van een deel van voetweg 39 (Steverswegel).

Artikel 3
het rooilijnplan nr. 19.002, opgemaakt door de dienst projecten openbaar domein, van 21 
januari 2019 goed te keuren.

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

Bijlagen
ontwerp rooilijnplan  19.002 Steverswegel 
advies Stramin
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Goedkeuring
Bezwaar

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Sport

37 2019_GR_00286 Stedelijk reglement tot de erkenning van 
sportverenigingen: wijziging

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Sport

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de wijziging van de statuten van de sportraad is het nodig om het 
reglement tot erkenning van sportverenigingen te wijzigen. In overleg met de sportraad wordt 
een voorstel tot wijziging voorgelegd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit voorstel tot wijziging goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Stedelijk reglement tot erkenning van sportverenigingen.

Argumentatie
Het huidige reglement tot erkenning van sportverenigingen is van kracht sedert 1 januari 2014.
De directe aanleiding om dit te wijzigen is de recente wijziging van de statuten van de 
sportraad, waarbij de sportraad niet meer wordt beschouwd als een overkoepelende vereniging 
waarvan alle erkende sportverenigingen deel uitmaken. De sportraad telt nog twaalf leden, 
zijnde twaalf natuurlijke personen die voor een mandaat van minstens drie jaar worden 
verkozen.

Artikel 10 van het reglement tot erkenning van sportverenigingen ("Aan een vereniging die wordt 
erkend als sportvereniging, wordt automatisch de aansluiting bij de stedelijke sportraad 
aangeboden.") moet dus worden geschrapt.

Andere wijzigingen die voorgesteld worden (als bijlage het huidige reglement met in het rood 
alle voorgestelde wijzigingen):

1) Toevoeging van een nieuw eerste artikel: "§1. Een vereniging wordt erkend indien zij is 
aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie of een erkende Vlaamse organisatie voor de 
sportieve vrijetijdsbesteding of een erkend lokaal sportverbond* én minstens de helft van haar 
sportwerking in Sint-Niklaas heeft. §2. Een vereniging die niet aan de onder §1 vermelde 
voorwaarden voldoet, kan worden erkend indien zij voldoet aan de voorwaarden gesteld in de artikels 
2 tot en met 10."

* erkend lokaal sportverbond: koepelorganisatie van erkende sportverenigingen, bijv. Walivo, Walivol.
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Argumentatie voor deze toevoeging: vereenvoudiging van de erkenningsprocedure. Het heeft 
immers geen zin om sportclubs die reeds op legitieme wijze zijn aangesloten (en dus erkend) 
door een van de vermelde koepelstructuren en wiens werking zich voor minstens de helft 
situeert op het grondgebied van Sint-Niklaas, aan een voorafgaand advies van de sportraad te 
onderwerpen alvorens de erkenning formeel door het college te laten goedkeuren.

2) Artikel met nieuw nummer 7 (oud nummer 6): Schrappen van eerste zin: "De sportvereniging 
heeft een werking in het Nederlandse taalgebied."

Argumentatie voor deze schrapping: Deze zin werd destijds overgenomen uit een model-
reglement, aangereikt door Bloso/Sport Vlaanderen voor o.a. ook gemeenten uit de Brusselse 
rand.

3) Artikel met nieuw nummer 8 (oud nummer 7): Wijziging tweede zin: "Indien de vereniging kan 
aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het 
grondgebied van de stad, dan zal de sportraad oordelen of van deze voorwaarde al dan niet kan 
worden afgeweken (i.p.v. dan is deze voorwaarde niet van toepassing)".

Argumentatie voor deze schrapping: De sportraad wenst een slag om de arm te houden, zodat 
niet zomaar voor elke discipline (sport of vermeende sport) verenigingen kunnen worden 
erkend.

4) Artikel met nieuw nummer 10 (oud nummer 9): Taalkundige aanpassing in de eerste zin en 
aanpassing van de teksten van het tweede en derde opsommingsstreepje, als uitvloeisel van de 
invoering van het nieuwe artikel 1.

5) Toevoeging van nieuw artikel 12: "De erkenning wordt beëindigd indien de vereniging haar 
activiteit stopzet of indien zij niet langer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden."

Argumentatie: dergelijk artikel ontbreekt in het huidige reglement.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
in te stemmen met voorgestelde wijziging van het stedelijk reglement tot erkenning van 
sportverenigingen naar aanleiding van de wijziging van de statuten van de sportraad.
Een exemplaar van de gewijzigde statuten wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
reglement erkenning sportvereniging - ontw aanpassing

WELZIJN

Stedelijk basisonderwijs
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38 2019_GR_00322 Stedelijk basisonderwijs: aanpassing schoolreglement: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Stedelijk basisonderwijs

Bondige toelichting
Naar jaarlijkse gewoonte werd tijdens schooljaar 2018-2019 de inhoud van het huidige 
schoolreglement van stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele en stedelijke basisschool De 
Droomballon Nieuwkerken geëvalueerd door OVSG. In navolging van de adviezen van de 
onderwijskoepel van steden en gemeenten werden een aantal aanvullingen of wijzigingen 
aangebracht.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste schoolreglement goed te keuren. 

Juridische grond
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
Omzendbrief BaO/2002/1 van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste inschrijving en 
schoolreglement.
Omzendbrief BaO/2014/04 van 15 mei 2014 betreffende de preventieve schorsing, tijdelijke en 
definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014.

Argumentatie
Het stedelijk basisonderwijs wil graag met ingang van 1 september 2019 het vernieuwde 
schoolreglement bekendmaken.
Voor het nieuwe schoolreglement wordt verwezen naar de bijlage waarin de wijzigingen in 
kleur werden aangeduid.
Volgende wijzigingen zijn decretaal bepaald en werden met geel gemarkeerd:
- hoofdstuk 9: getuigschrift basisonderwijs;
- hoofdstuk 10: onderwijs aan huis;
- hoodstuk 12: gegevensbescherming;
- hoofdstuk 15: leerlingenbegeleiding. Dit is een geheel nieuw gegeven.
In addendum bij het schoolreglement wordt per school een overzicht van de schoolkosten 
meegegeven. Dit document werd opgesteld in samenwerking met de verschillende scholen in 
Sint-Niklaas onder begeleiding van het lokale overlegplatform in de werkgroep 'kansen voor 
kinderen'. De scherpe maximumfactuur blijft voor de kleuters 45 EUR. Voor het lager onderwijs 
wordt deze vanuit overheidswege opgetrokken van 85 naar 90 EUR. De kosten die vallen onder 
de minder scherpe maximumfactuur werden opgetrokken van maximaal 435 naar 440 EUR. 
Hiervan worden extra-muros-activiteiten (activiteiten die plaatsvinden buiten de schoolmuren 
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en georganiseerd worden voor één of meer leerlingengroepen) betaald, bijvoorbeeld 
meerdaagse uitstappen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

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

Bijlagen
Schoolreglement 2019-2020_SG
Schoolkosten_De Droomballon_2019
Schoolkosten_Gavertje 4_2019

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

Voorzitter Mia Mortier schorst de openbare zitting om 20.19 uur. 
Voorzitter Mia Mortier heropent de openbare zitting om 20.38 uur.

31 2019_GR_00294 Individuele behandelingsinstallaties van afvalwater 
(IBA's) in het individueel te optimaliseren buitengebied: 
collectieve plaatsing en onderhoud via RioPAct: 
reglement: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellatie van raadsleden Kris Van der Coelden, Aster Baeck, Christel Geerts en Frans 
Wymeersch over een aanpassing die werd opgenomen in het besluit.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens. 
De aanpassing werd besproken tijdens de schorsing na punt 38, om 20:19 uur. Toelichting van 
de aanpassing door schepen Carl Hanssens. 
Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen. 
Beantwoord door schepen Carl Hanssens. 

Bondige toelichting
Volgens het zoneringsplan wordt het afvalwater van woningen in het individueel te 
optimaliseren buitengebied (rode clusters) gesaneerd door een individuele 
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behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). In deze zone wordt geen riolering voorzien.
Als het stadsbestuur kiest voor een collectieve aanpak van het individueel te optimaliseren 
buitengebied, komt de plaatsing van IBA’s in aanmerking voor een subsidie van het Vlaams 
gewest. De meeste gemeenten in Vlaanderen, en quasi alle buurgemeenten, hebben reeds een 
collectieve aanpak voor IBA’s geïmplementeerd, in samenwerking met RioPAct, een 
samenwerking tussen Aquafin en De Watergroep.
Voorgesteld wordt de IBA’s collectief te installeren, te monitoren en te onderhouden via 
RioPAct.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de collectieve plaatsing en het 
reglement goed te keuren voor de plaatsing en onderhoud van individuele 
behandelingsinstallaties van huishoudelijk afvalwater.

Juridische grond
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater.
Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 en het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid 
van 19 juli 2013.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische 
indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van 
Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels 
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de 
vaststelling van de zoneringsplannen, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 
21 maart 2014.
Besluit Milieukwaliteitsnormen van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, gewijzigd door het 
besluit van 16 oktober 2015.
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende de vaststelling van de 
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het 
maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en 
de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2009 houdende overeenkomst Rio-Pact gesloten met 
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (nu De Watergroep) voor het up-to-datehouden 
van de rioleringsdatabank, het beheer van de pompstations en het beheer van de hydraulische 
structuren.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari 2019 houdende 
goedkeuring van het Rio-Pacttakenpakket voor 2019.

Argumentatie
Eigenaars van een woning in het individueel te optimaliseren buitengebied zullen, gefaseerd, 
vanaf september 2019 aangeschreven worden via een gezamelijke brief met folder van de stad 
en RioPact. Iedere eigenaar kan tot maximum twee uitnodigingen ontvangen om in te gaan op 
het voorstel binnen de wettelijk gestelde termijn. Na twee weigeringen wordt hem het recht op 
subsidie en ondersteuning ontnomen. Indien hij niet voldoet aan de wettelijke voorschriften 
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voor afvalwaterzuivering, zal een jaarlijkste belasting van 1.500 EUR geïnd worden. Deze 
sanctie zal later in een stedelijk reglement vastgelegd worden.  

Uitvoering door RioPAct bij collectieve aanleg IBA's
1) Opmaak planning in overleg met de stad
2) Gefaseerde, gezamelijke communicatie per brief en individuele plaatsbezoeken (informeren 
en afspraken vastleggen in overeenkomst)
3) Opmaak afkoppelingsplan en uitvoeren afkoppelingswerken 
4) Plaatsen en in dienst stellen IBA
5) Jaarlijkse monitoring via onder andere staalname en onderhoud van IBA

Aantal IBA’s in SInt-Niklaas
In het zoneringsplan op ons grondgebied zijn:
- acht prioritaire IBA’s (prioriteit 2), in of in de nabijheid van natuurgebied, met verplichte 
aanleg tegen eind 2021;
- 335 niet-prioritaire IBA’s, met verplichte aanleg tegen eind 2027. Van deze 335 IBA’s zijn er 
135 toegewezen aan weekend/vakantieverblijven.
De 135 vakantieverblijven worden achteraan in de planning opgenomen, gezien de wijze van 
afvalwaterzuivering en de ruimtelijke/stedenbouwkundige context nog kan wijzigen. 

Financieel
Als bijlage wordt een overzicht van hierna volgende voorstellen door de dienst gekoppeld aan 
het jaarlijks te voorziene budget en de planning voor de collectieve plaatsing van 343 IBA's. 
Deze planning is vrij strikt te volgen. RioPAct kan maximaal ca. vijftig IBA's per jaar realiseren 
en de wettelijke verplichte aanleg is uit te voeren tegen eind 2027.
In het budgettaire voorstel vallen de subsidie van de VMM en de terugvordering door de stad 
onder inkomsten. De nettokost van de stad, de kost van de burger en de subsidie van de VMM 
vallen onder uitgaven.

Vlaamse subsidies
Het stadsbestuur maakt momenteel aanspraak op een Vlaamse subsidie van 1.750 EUR per 
geplaatste IBA. Dit bedrag wordt verhoogd tot 3.500 EUR voor IBA’s met prioriteit 2 zoals 
opgenomen in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP). 

Ondergrondse of bovengrondse IBA
Er zijn twee types van IBA's die RioPAct via het raamcontract aanbiedt:
- een compact (4 m³) ondergronds type met actieve beluchting (elektriciteit te leveren door 
burger): investeringskost van 7.000 EUR;
- een natuurlijk, bovengronds type (rietveld): investeringskost van 10.000 EUR.
Er wordt een eenmalige bijdrage van de burger gevraagd van 2.000 EUR voor een ondergronds 
type.  Dit is zowat de gemiddelde bijdrage voor de burger in Vlaanderen. Voor een bovengronds 
type wordt een bijdrage aan de burger gevraagd van 5.000 EUR .

Studiekosten RioPAct
De studie- en begeleidingskost van RioPAct bedraagt 1.370 EUR per dossier. Er wordt 
voorgesteld om de studiekosten van RioPAct (= overleg met stad, individuele plaatsbezoeken...) 
voor rekening van de stad te nemen.
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Afkoppelingswerken
Voor de afkoppelingswerken (gescheiden afvoer van hemelwater en afvalwater) en de keuring 
hiervan wordt dezelfde werkwijze toegepast als voor woningen die op de openbare riolering 
aangesloten worden: 
- Subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, 
afkomstig van bestaande woningen en lokalen voor verenigingen van 19 december 2014: 
subsidiebedrag van maximum 1.500 EUR/woning.  
- Beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 juni 2014: de 
kosten van de private keuring van de afkoppeling van hemelwater en afvalwater (120 EUR) zijn 
ten laste van de stad.

Onderhoudskosten
De jaarlijkse onderhoudskost bedraagt 253 EUR. Naar analogie met de riolering en om een 
goede werking van de IBA te verzekeren, wordt voorgesteld dat de onderhoudskost door de stad 
wordt gedragen. De kost hiervan is opgenomen in het financieel overzicht in bijlage.

Reglement
Het reglement voor de plaatsing en het onderhoud van individuele behandelingsinstallaties van 
huishoudelijk afvalwater (IBA's) bepaalt welke taken worden uitgevoerd door de stad, RioPAct 
en de eigenaar en wie welke kosten draagt, onder welke voorwaarden. 
Op basis van dit reglement wordt een overeenkomst opgemaakt tussen de stad en de 
eigenaar/huurder tijdens het plaatsbezoek van een medewerker van RioPAct.
Het gemeentelijk reglement voor het verlenen van een premie voor de bouw van individuele 
voorbehandelingsinstallatiess, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 23 november 
2001, wordt hierbij opgeheven. 

Visum
Visum verleend: Voor wat betreft 2019: In de budgetwijziging van juni werd een uitgavekrediet 
van 95.920 EUR ingeschreven op actienummer 2019142880 (Rio-Act (investeringen) uitvoeren) 
(ramingnummer 2019143487).  Er werd aan de inkomstenzijde (actienummer 2019142880 - 
ramingnummer 2019000193) 60.000 EUR ingeschreven.

De overige uitgaven en inkomsten zullen in het MJP 2020-2025 moeten worden voorzien.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a, PVDA) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
de IBA's in het individueel te optimaliseren buitengebied collectief te laten plaatsen door 
RioPAct. In 2019 wordt gestart met de acht prioritaire IBA's. Daarna wordt de planning voor de 
335 niet-prioritaire IBA's verder uitgerold over het hele grondgebied. Het nodige budget wordt 
hiervoor voorzien.

Artikel 2
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het gemeentelijk reglement voor het verlenen van een premie voor de bouw van individuele 
voorbehandelingsinstallaties, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 23 november 
2001, op te heffen.

Artikel 3
het reglement inzake de collectieve aanleg van IBA's goed te keuren, mits een toevoeging bij 
artikel 6, §2: uitgesloten van de subsidie is de woning waarvoor de installatie van een IBA 
opgelegd werd als voorwaarde in een bouw- of omgevingsvergunning afgeleverd voor 1 
september 2019.
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
overzicht kosten en budget
Zoneringskaart
reglement collectieve ibas
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Reglement voor de plaatsing en het onderhoud van individuele 
behandelingsinstallaties van huishoudelijk afvalwater (IBA’s)   

 
Artikel 1. Doel 
 
Overwegende het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 18 december 2015 houdende de vaststelling van 
de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het maatregelen-
programma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende 
uitvoeringsplannen, B.S. d.d. 02.03.2016; 
 
Overwegende  dat de  woning zich bevindt in ‘het individueel te optimaliseren buitengebied’, met name, het 
deel van het buitengebied waar gekozen is voor individuele afvalwaterzuivering; 
 
Overwegende dat Titel II van VLAREM, besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende 
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne bepaalt: 
Artikel 2.3.6.4: Bij aanleg en heraanleg van een openbare riolering moet een gescheiden stelsel worden 
aangelegd, tenzij anders bepaald in het uitvoeringsplan. 
Artikel 6.2.2.1.2.6§3: Een volledige scheiding tussen het huishoudelijk afvalwater en hemelwater, afkomstig 
van dakoppervlakken en grondoppervlakken is verplicht op het ogenblik dat er een gescheiden riolering 
wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij anders bepaald in het uitvoeringsplan. 
 
Artikel 2. Definities 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 

• Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, 
met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater. 

• Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. 

• Huishoudelijk afvalwater:  afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van: 
- normale huishoudelijke activiteiten; 
- sanitaire installaties; 
- keukens; 
- het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt 

gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen 
met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken 
opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons; 

- afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden 
bediend. 

• Regenwaterafvoer (RWA): het stelsel van riolering dat uitsluitend bestemd is voor opvang en transport 
van regenwater. 

• Bestaande woning: woning waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd en waarbij het 
gescheiden aanbieden van afvalwater en regenwater niet is opgelegd. 

• RioPAct: door het stadsbestuur aangesteld voor de studie en begeleiding bij de plaatsing van de IBA’s. 
Informeert de bewoners, maakt het plan, de kostenraming, volgt de uitvoering op en zorgt voor de 
nazorg. 

• Aanvrager: eigenaar of gemeenschap van eigenaars van de woning of het appartementsgebouw. 

• Individuele voorbehandelingsinstallatie: septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de 
behandeling van huishoudelijk afvalwater ter verwijdering van vetstoffen, bezinkbare en drijvende 
stoffen. 

• IBA: individuele behandelingsinstallatie van afvalwater: een installatie die afvalwater behandelt tot de 
vooropgestelde normen. 

• Standaard IBA: compacte ondergrondse IBA met volume 4 m³, met beluchting. 

• Natuurlijke bovengrondse IBA: de installatie bestaat uit volgende onderdelen: voorbezinker (3.000 liter), 
pompput, biobed (bruinkoolvezel) en staalnameput. 
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• Particuliere woning: gebouw dat niet voorkomt op de lijst van de algemene gemeentelijke 
bedrijfsbelasting en bewoond is volgens het bevolkingsregister op 1 januari van het jaar waarin de 
werken starten. 

 
Artikel 3. Rechten en verplichtingen van de eigenaar en/of huurder 
 
§ 1. De eigenaar geeft toelating aan de afkoppelingsdeskundige van RioPAct/Aquafin om de woning te 
betreden en een inventarisatie van de ‘bestaande toestand’ inzake afval- en regenwaterafvoer op te maken. 
De eigenaar maakt hiervoor de nodige afspraken met een eventuele huurder van de woning. 
 
§ 2. De eigenaar en de afkoppelingsdeskundige maken samen een plan van de nieuwe toestand die een 
gescheiden afvoer van afval- en regenwater mogelijk maakt en de locatie van de IBA aangeeft (verder 
‘ontworpen toestand’). 
 
§ 3. De eigenaar verklaart zich akkoord met de ‘ontworpen toestand’ en tekent daartoe een overeenkomst 
met het stadsbestuur. Een beschrijvende nota en plan worden toegevoegd aan de overeenkomst.   Deze 
bijlagen omvatten minstens een omschrijving van de verharding/plantvakken die opgebroken en hersteld 
moeten worden en van de uit te voeren werken.  
 
De overeenkomst wordt nietig verklaard indien de offerte niet wordt ondertekend. 
 
§4. Relevante afwijkingen van de ‘bestaande toestand’, die tijdens de werken aan het licht komen, kunnen 
aanleiding geven tot een herziening van de voorwaarden van de offerte. 
 
De afkoppelingswerken worden uitgevoerd door een aannemer, aangesteld door RioPAct. De eigenaar ziet 
af van enige vergoeding wegens genotsderving ten aanzien van het stadsbestuur, RioPAct of de door haar 
aangestelde aannemer. Hij maakt hierover de nodige afspraken met een eventuele huurder of andere 
gebruikers van het perceel. De eigenaar geeft toestemming de noodzakelijke werken cf. de ‘ontworpen 
toestand’ te realiseren.  
 
De eigenaar, eventuele huurder en/of houder van een zakelijk of persoonlijk recht, verklaren af te zien van 
enige vergoeding wegens genotsderving ten aanzien van elkaar, het stadsbestuur, RioPAct of de door haar 
aangesteld aannemer.  
 
§ 5. Na de afkoppelingswerken wordt het eigendomsrecht van de IBA, bijhorende leidingen en 
infrastructuur, stilzwijgend overgedragen aan de eigenaar van de woning. Het stadsbestuur laat de IBA 
controleren en onderhouden door RioPAct. Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor om controles uit 
te voeren op de goede werking van de IBA en de kwaliteit van het effluent. De eigenaar geeft toelating om 
de IBA te laten controleren en om, indien nodig, onderhoudswerken te laten uitvoeren aan de IBA door de 
daartoe door de stad aangestelde mensen.  
 
§ 6. De eigenaar verklaart zich akkoord tot het betalen van een eenmalige vergoeding zoals vastgelegd in 
Artikel 6 §1.  
 
§ 7. Een permanente stroomtoevoer is noodzakelijk voor de werking van een ondergrondse installatie. 
De eigenaar en/of huurder dient te allen tijde een permanente stroomtoevoer te voorzien.  
De eigenaar dient een aansluitpunt voor de elektriciteit voor de IBA te voorzien buiten de woning en binnen 
een afstand van 15 meter van de IBA. Optimaal is een afzonderlijk aansluitpunt op een aparte kring. Indien 
dit niet ter beschikking is, kan een aftakpunt gebruikt worden. Een storing in de werking van de IBA kan 
invloed hebben op andere toestellen aangesloten op deze groep. De eigenaar moet hiermee rekening 
houden, gezien zowel het stadsbestuur als RioPAct/Aquafin hier niet voor aansprakelijk kan worden gesteld. 
De (energie)kost is ten laste van de eigenaar en/of huurder. 
 
Indien de eigenaar een vermoeden heeft dat de IBA fouten of defecten vertoont, dan moeten deze 
onmiddellijk gemeld worden aan RioPAct via de contactgegevens vermeld op de sturingskast. 
 
§ 8. De eigenaar engageert zich om de noodzakelijke werken voor de stroomvoorziening te realiseren binnen 
de afgesproken termijn. Dit is de periode tussen het plaatsen van de IBA en de indienststelling. Deze 
bedraagt ongeveer een maand. 
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§ 9. De eigenaar en/of huurder verbindt zich er toe zich te onthouden van elke handeling die de IBA of haar 
exploitatie zou kunnen schaden. De eigenaar en/of huurder verleent aan medewerkers van het stadsbestuur, 
RioPAct/Aquafin of door hen aangestelde partijen, ten allen tijde een toe- en doorgangsrecht met alle nuttige 
materialen en werktuigen die nodig zijn om het toezicht, onderhoud en herstel van de installatie uit te voeren. 
 
Controle of onderhoud zal, behoudens hoogdringendheid, aan de eigenaar en/of huurder minstens 5 
werkdagen op voorhand medegedeeld worden. 
 
Binnen een zone van 2,5 meter rond de IBA, incl. al zijn onderdelen, mag behoudens voorafgaandelijke 
instemming van het stadsbestuur niet overgegaan worden tot: 
- het oprichten van gebouwen of gesloten lokalen. Elk ontwerp dient aan het stadsbestuur voorgelegd te 

worden opdat de veiligheidsafstanden, overeenkomstig de vereisten, zouden bepaald kunnen worden; 
- het wijzigen van het maaiveldniveau; 
- het opstapelen van goederen of materialen met een gewicht groter dan 1 ton/m2 ; 
- het heien van palen of piketten in de grond die de infrastructuur kunnen beschadigen; 
- het rijden over de constructie met rollend materieel met een aslast zwaarder dan 12 ton incl.  

mechanische graaftuigen; 
- het planten van diepwortelende  bomen of struiken (lijst op aanvraag te verkrijgen). 
 
Alle uitgravingen of ontgrondingen die de stabiliteit van de (onder)grond waarin de IBA zich bevindt in het 
gedrang zouden kunnen brengen, zijn eveneens verboden. 
 
§ 10. De gebruiker dient de installatie te gebruiken als een goede huisvader. Alle kosten voor het reinigen 
en heropstarten van de installatie ten gevolge van de aanwezigheid van een of meerdere van onderstaande 
stoffen in het afvalwater, zullen verhaald worden op de veroorzaker. 
 
Volgende, niet limitatieve lijst van producten, mogen NIET geloosd worden: 
 
- regenwater 
- bleekwater 
- agressieve ontstoppers 
- verf en spoelwater van verf 
- white spirit 
- thinner 
- motorolie 
- niet afbreekbare hygiënische doekjes 
- desinfecterende middelen (bv. Dettol) 
- tampons 
- maandverband 
- condooms 
- luiers 
- zure bestanddelen 
- geneesmiddelen 
- bestrijdingsmiddelen (bv. pesticide) 
- karton, plastiek,…alle niet afbreekbare stoffen 
- haren van mensen en dieren 
- etensresten 
- plantaardige of dierlijke oliën of vetten van frituurpan 
- giftige producten 
 
De gebruiker koopt bij voorkeur biologisch afbreekbare huishoudelijke reinigingsmiddelen. 
 
§11. De eigenaar kan bevestigen dat het af te voeren afval en/of grond niet verontreinigd is. Indien bij 
uitvoering vastgesteld wordt dat er wel vervuilde grond/afval afgevoerd moet worden, dan zijn deze kosten 
ten laste van de eigenaar. Hij zal de mogelijkheid krijgen om de door RioPAct aangestelde aannemer het 
desbetreffende afval/grond te laten afvoeren naar een erkende verwerker. Zo niet staat de eigenaar zelf in 
voor de verwerking. 
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§12. Bij verkoop of vervreemding van het onder ‘voorwerp’ omschreven perceel zal de eigenaar in de 
notariële akte laten vermelden dat de verplichtingen van deze overeenkomst worden overgenomen door de 
nieuwe eigenaar/gebruiker. Bij verhuis van de gebruiker-huurder zal deze overeenkomst deel uitmaken van 
de huurovereenkomst tussen de eigenaar en de nieuwe huurder. 
 
§13. Om de werking van de IBA te kunnen garanderen dient het regenwater van het afvalwater gescheiden 
te worden. Daarom wordt de plaatsing van een IBA gecombineerd met de afkoppeling van regen- en 
afvalwater volgens het Subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van 
hemelwater, afkomstig van bestaande woningen en lokalen voor verenigingen d.d. 19 december 2014.  
 
 
Artikel 4. Rechten en verplichtingen van het stadsbestuur 
 
§ 1. Het stadsbestuur opteert ervoor om de IBA te plaatsen door toedoen, op kosten en onder de 
verantwoordelijkheid van het stadsbestuur.  
 
§ 2. Het stadsbestuur voorziet in de deskundige begeleiding van de noodzakelijke werken. 
 
§ 3. Het stadsbestuur heeft in het kader van deze overeenkomst het recht wederrechtelijk opgetrokken 
gebouwen af te laten breken en de wederrechtelijke groeiende bomen of struiken met een stamdiameter op 
10 cm hoogte van meer dan 15 cm, zelfs al werden zij niet aangeplant, te laten omhakken in de zone van 
2,5 m rond het toegangsdeksel.  
 
Artikel 5. Geschillen 
 
§ 1. Vooraleer een geschil aan de bevoegde rechtbank wordt voorgelegd, verbinden de partijen zich ertoe 
te onderhandelen met het oog op een minnelijke schikking. 
 
Artikel 6. Kosten IBA 
 
§ 1. Voor de plaatsing van een ondergrondse IBA door de aangestelde aannemer, wordt aan de eigenaar 
van het gebouw een forfaitair bedrag aangerekend van 2.000 EUR (excl. BTW). De eigenaar kan ook kiezen 
voor een natuurlijke bovengrondse IBA, waarvoor een forfaitair bedrag van 5.000 EUR (excl. BTW) 
aangerekend wordt aan de eigenaar. Het stadsbestuur zal de bijkomende uitvoeringskosten alsook de 
kosten van de studie, de keuring op privaat domein en de jaarlijkse onderhoudskosten ten laste nemen. 
Indien de eigenaar geen recht heeft op subsidie omdat hij niet voldoet aan de voorwaarden opgesomd in §2, 
zal de volledige uitvoeringskost aangerekend worden aan de eigenaar. 
  
§2. Voorwaarden voor het bekomen van subsidie 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden: 
- het betreft een bestaande particuliere woning binnen het ‘individueel te optimaliseren buitengebied’ 
- de woning heeft een omgevingsvergunning verkregen zonder de verplichting om een IBA te plaatsen of 

er werd een omgevingsvergunning verleend na 31 augustus 2019. Uitgesloten van de subsidie is de 
woning waarvoor de installatie van een IBA opgelegd werd als voorwaarde in de bouw- of 
omgevingsvergunning afgeleverd voor 1 september 2019; 

- de aanvraag moet ingediend worden vóór de vastgestelde uiterste datum bepaald door het stadsbestuur 
en/of RioPAct/Aquafin. De eigenaar heeft het recht om tweemaal een voorstel tot overeenkomst te 
weigeren. Bij een derde weigering vervalt alle ondersteuning en subsidie. De stad kan een jaarlijkse 
belasting heffen indien niet voldaan is aan de wettelijk gestelde voorwaarden.  

- de werken zijn uitgevoerd volgens het door het stadsbestuur goedgekeurd plan; 
- de werken moeten beëindigd zijn binnen de door het stadsbestuur en/of RioPActAquafin vastgestelde 

termijn. 
- De begeleiding en subsidie zijn gekoppeld aan het adres. Bij wijziging van de eigenaar wordt het lopende 

traject verder gezet. 
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Artikel 7. Procedure 
 
Aanvraag 
De aanvraag moet correct ingediend worden door de eigenaar van de woning vóór de aanvang van de 
werken.  
 
Bewijsstukken 
De aanvraag moet vergezeld zijn van de bouwvergunning(en) van de woning. 
 
Artikel 8. Controle en sancties 
 
Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan controles van het effluent door of in opdracht van het 
stadsbestuur. Indien uit onderzoek blijkt dat een aanvrager onjuiste gegevens heeft verstrekt en/of niet 
voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, kan dit leiden tot geheel of gedeeltelijk verlies of in 
voorkomend geval terugbetaling van de subsidie. 
 
Artikel 9. Beslissingstermijn 
 
De aanvragers van ongunstig beoordeelde aanvragen worden in kennis gesteld van de ongunstige 
beoordeling. 
 
Artikel 10. Communicatie 
 
Het subsidiereglement wordt gepubliceerd op de website van de stad. De communicatie wordt opgenomen 
door het stadsbestuur en/of RioPAct. 
 
De aanvrager wordt na het beëindigen van de werken in kennis gesteld van de beslissing van het college 
van burgemeester en schepenen over de kosten. 
 
Artikel 11. Algemene bepalingen 
 
Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Het reglement treedt in werking op 1 september 2019. 
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AANVULLENDE PUNTEN

IR 1 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Rup Hendrik Heymanplein

Indiener(s)
Christel Geerts

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

Toelichting
We lazen in de krant dat de nieuwe bestuursmeerderheid de rup-procedure verderzet voor de 
herinrichting van het Hendrik Heymanplein.
De stad start nu de rup-procedure, die na de zomer een publieke raadpleging en een 
participatiemoment over de startnota brengt voor de inwoners.
De schepen voor stadsvernieuwing geeft in de krant aan dat de uitgangspunten dezelfde 
blijven, namelijk:"Het rup Hendrik Heymanplein moet het mogelijk maken om het tweede 
grootste plein in de stadskern om te vormen tot een groen plein, met een nieuwe bibliotheek, 
een nieuwe plaats voor de supermarkt en nog deels bovengronds en ondergronds parkeren. We 
willen een groen plein dat niet door gemotoriseerd verkeer kan overgestoken worden. Er komt 
een nieuwe bibliotheek en een supermarkt, die ook van plaats verwisselen. En er blijft 
voldoende parkeerplaats voor bezoekers en bewoners, zowel op, rond als onder het plein. Dit is 
een positieve keuze voor een leefbaar, levendig en verkeersveilig centrum".
Hierbij hadden wij graag volgende verduidelijkingen :
- In welk college voor burgemeester en schepenen werd deze beslissing genomen?
- Welke wijzigingen werden aangebracht aan de startnota en de procesnota, zoals door Sweco 
op 14 mei 2018 en op 5 november 2018 aan het CBS werd voorgesteld?
(Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 9 oktober 2017 Sweco 
Belgium aan voor de opmaak van het rup Hendrik Heymanplein).
- Welke wijzigingen werden aangebracht aan de participatieprocedure, zoals door Sweco op 14 
mei 2018 en op 5 november 2018 aan het CBS werd voorgesteld?

IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Christel Geerts: Wil Sint-Niklaas gevolg geven 
aan de oproep van BOS+?

Indiener(s)
Christel Geerts

Verslag
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Interpellatie van raadslid Christel Geerts. 
Interpellatie van raadsleden Jos De Meyer, Frans Wymeersch en Jef Maes. 
Beantwoord door schepen Wout De Meester. 
Interpellatie van raadsleden Christel Geerts, Jef Maes, Jos De Meyer, Kris Van der Coelden en 
Gaspard Van Peteghem. 
Beantwoord door schepen Wout De Meester. 
Afgekeurd met 6 stemmen voor (sp.a en PVDA), 22 stemmen tegen (N-VA, Groen en Open Vld) 
en 11 onthoudingen (Vlaams Belang en CD&V).

Toelichting
Wil Sint-Niklaas gevolg geven aan de oproep van BOS+?
Met belangstelling namen we kennis van de oproep van de vereniging BOS+ in diverse media 
van 24 juli jongstleden, waarbij gevraagd werd om nu echt werk te maken van een 
grootschalige vergroening van steden en dorpen.  Deze oproep werd ondertussen al door velen 
omschreven.
Het heilzame effect van bomen is ondertussen duidelijk wetenschappelijk onderbouwd. Bos+  
stelde dan ook dat er op korte termijn in Vlaanderen minstens zes miljoen bomen bijgeplant 
moeten worden om ‘op een ecologische en verantwoorde manier de temperaturen leefbaarder 
te maken bij hittegolven’.
En graag zouden wij in Sint-Niklaas op die oproep ingaan, want,
****In het klimaatplan van de stad Sint-Niklaas wordt uitgebreid ingegaan op het belang van 
bomen en bossen, een belang dat veel verder reikt dan enkel maar 'verkoeling’.
Bijvoorbeeld:
"Belangrijker dan de klimaatimpact van bomen en bossen is hun grote socio-economische belang en 
hun wezenlijke bijdrage tot de leefbaarheid van de stad:
- bijdrage tot de geestelijke gezondheid van de inwoners (mensen voelen zich beter in de nabijheid 
van kwaliteitsvol groen en herstellen ook beter);
- verhoogde leefbaarheid door nabijheid van kwaliteitsvol groen verhoogt de lokale aantrekkelijkheid 
van de stad, gaat stadsvlucht tegen en creëert een wezenlijke, economische meerwaarde voor 
vastgoed;
- bomen en bossen filteren heel wat fijn stof uit de lucht en dragen dus bij tot een verhoogde 
luchtkwaliteit in de stad;
- tegengaan van de verschraling van de biodiversiteit van fauna en flora in steden; leveren van 
andere ecosysteemdiensten (hout voor lokale economie, bio-energie,compost)."
En er worden in dit klimaatplan ook een aantal concrete engagementen geformuleerd.
De opgenomen engagementen met betrekking op bosuitbreiding werden als volgt 
geformuleerd:  
"Het stadsbestuur zet in op bosuitbreiding via een actief aankoopbeleid en door het planmatig 
verankeren van toekomstige publieke bossen of parken. Het aankoopbeleid richt zich zowel op de 
uitbreiding van bestaande publieke bossen, als de ontwikkeling van nieuwe publieke bossen"
Met ons voorstel willen we aan deze beide engagementen tegemoet komen.
****Uit het woonbeleidsplan blijken er volgens het register van onbebouwde percelen nog 439 
bebouwbare gronden te zijn; goed voor 52,38 ha. Bovendien wordt er in het woonbeleidsplan 
ook verwezen naar het lobbenstadmodel en het engagement om buiten de lobben geen 
bouwgronden meer aan te snijden.
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Ons voorstel sluit dus aan bij de engagementen opgenomen in het woonbeleidsplan.
***We willen als oppositiepartij geen voorstellen in het financieel luchtledige maken, maar wel 
voorstellen die ook financieel haalbaar zijn.
We hebben hiertoe zelfs een concrete piste uitgewerkt, zodat "er zijn geen centen voor" geen 
excuus zou kunnen zijn. Uitgaande van de niet gebruikte investeringskredieten in 2018 op het 
domein van ruimte en milieu en dit voor vergelijkbare acties zijn er heel wat mogelijkheden.
Hieronder vindt u de desbetreffende posten. Op deze posten werd voor 2.499108,65 miljoen 
EUR zaken ingeschreven die niet werden gebruikt; het lijkt ons de evidentie zelf om deze 
middelen aan te snijden voor een verdere vergroening van onze stad.
Omgeving Ruimtelijke ordening (plannen en ontwikkelen) Ruimtelijke ordening (plannen en 
ontwikkelen) 2019141306 2019141352 Grondfonds oprichten t.b.v. planbaten/planschade. 
1.157.538,56 0,00 1.157.538,56;
Omgeving Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) Patrimonium en landbouw (plannen 
en ontwikkelen) 2019180020 2019180101 Aankopen van gebouwen en gronden 1.537.069,60 
971.960,00 565.109,6;
Omgeving Milieu (plannen en ontwikkelen) Milieu (plannen en ontwikkelen) 2019142278 
2019142608 Ontwerpen, aanplanten en inrichten van gronden voor bos- en natuurontwikkeling. 
115.726,00 6.981,05 108.744,95;
Omgeving Ruimtelijke ordening (plannen en ontwikkelen) Ruimtelijke ordening (plannen en 
ontwikkelen) 2019141362 2019141425 Gronden aankopen voor sociaal-ecologisch nut. 200.000,00 
130.423,13 69.576,87;
Omgeving Milieu (plannen en ontwikkelen) Patrimonium en landbouw (plannen en ontwikkelen) 
2019142275 2019142596 Aankopen van gronden voor bos- en natuurontwikkeling. 182.329,44 
146.489,20 35.840,24;
Omgeving Milieu (plannen en ontwikkelen) Milieu (plannen en ontwikkelen) 2019142280 
2019142615 Maatregelen in bossen en natuur om de ecologische waarde en natuurlijkheid te 
verhogen. 50.151,91 18.218,08 31.933,83;
Omgeving Ruimtelijke ordening (plannen en ontwikkelen) Patrimonium en landbouw (plannen en 
ontwikkelen) 2019141301 2019141341 Gronden bouwrijp maken m.b.t. saneringsprojecten. 
500.000,00 0,00 500.000,00;
Techniek Projecten openbaar domein Beheer openbaar domein 2019142034 2019142348 Groenplan 
realiseren 173.410,13 143.044,93 30.365,20.
En tot slot de burger …
Hierover kan geen twijfel bestaan. In het verslag van de ronde tafelgesprekken met de burger 
wordt meermaals aangegeven dat men wil gaan voor meer groen, meer bomen, meer natuur, en 
de CO₂ doen dalen (p.8,15,19,21). Bij wijze van voorbeeld vindt men hieronder een print screen 
van deze bekommernissen.
 Voorstel tot beslissing
- gelet op de oproep van BOS+;
- gelet op de engagementen uit het klimaatplan;
- gelet op de woonbehoeftenstudie;
- gelet op de financiële marges 2018 in het beleidsdomein ruimte en milieu;
- gelet op de vragen van de burgers in het grote stadsgesprek.



Gemeenteraad 75/90 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 augustus 2019

Leggen wij volgende beslissing voor aan de gemeenteraad:
Het stadsbestuur verbindt zich ertoe om in te gaan op de oproep van Bos+, en conform met haar 
eigen klimaatplan en woonbeleidsplan om deze legislatuur een extra engagement op te nemen 
om als dusdanig 80.000 extra bomen (1 voor elke inwoner)  -al dan niet ruimtelijk verspreid- 
aan te planten (naast de reeds eerder genomen initiatieven), alsook een nulmeting te doen van 
het aantal bomen op het grondgebied van de stad.

Bart Foubert, raadslid (Groen) verlaat de zitting

IR 3 Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen: Afwijken van oude BPA 
voorschriften in functie van meer ruimtelijk rendement (art. 4.4.9/1 VCRO) - 
beleidsintenties

Indiener(s)
Johan Uytdenhouwen

Verslag
Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen. 
Beantwoord door schepen Wout De Meester. 

Toelichting
Het college van burgemeester en schepenen mag bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van een BPA voor 
zover dit ouder dan 15 jaar is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag en de 
afwijkingen geen betrekking hebben op wegenis, openbaar groen en erfgoedwaarden. (Artikel 
4.4.9/1 VCRO)
Deze afwijkingsmogelijkheid werd ingevoerd naar analogie met de regeling voor oude 
verkavelingen om op die manier via verdichting, renovatie en hergebruik een hoger ruimtelijk 
rendement te bereiken.
Een recente decreetswijziging (Verzameldecreet 26 april 2019) geeft de gemeenteraad evenwel 
de temperende bevoegdheid om de afwijkingsmogelijkheid voor bepaalde oude BPA's toch in 
zijn algemeenheid uit te sluiten.
Uit de gegevens via een schriftelijke vraag opgevraagd bij onze dienst vergunnen blijkt dat in 
anderhalf jaar tijd sinds de regeling van kracht is, twaalf maal een beroep is gedaan op deze 
afwijkingsmogelijkheid. In drie van deze dossiers is de afwijking geweigerd door het 
schepencollege.
Zo werd bijvoorbeeld een vergunning in de kern van Sinaai geweigerd voor het bouwen van 
twee woningen in een gesloten bebouwing in plaats van één woning in een halfopen 
bebouwing (BPA Papenackerwijck). Deze vorm van verdichting werd geweigerd om redenen van 
goede ruimtelijke ordening van het perceel gelegen in het buitengebied.
In de binnenstad werd de vergunning geweigerd voor een project dat een extra vijfde bouwlaag 
wou realiseren en een teruggetrokken zesde bouwlaag in afwijking van BPA Centrum II dat 
slechts vier verdiepingen en een technische laag toelaat. Motivatie was hier dat de afwijking 
gericht is op rendement maar de negatieve impact op het monument vergroot.
De toegestane afwijkingen die wel tot een vergunning hebben geleid, hadden voornamelijk 
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betrekking op van een BPA afwijkende functies of bouwdieptes.
Er is dus vast te stellen dat in twee projecten waar de aanvraag duidelijk gericht was op 
verdichting en rendementsverhoging, de afwijking van het oude BPA door het college werd 
geweigerd. 
- Kaderen deze twee weigeringsbeslissingen in een ruimere gemeentelijke 
ruimtelijke beleidsvisie waarbij het schepencollege ervoor opteert op het grondgebied van de 
stad Sint-Niklaas niet in te zetten op rendementsverhoging en verdichting in de kernen van de 
stad en de deelgemeenten?
- Zal het college in voorkomend geval gebruik maken van de temperingmogelijkheid ingevolge 
de recente decreetswijziging en aan de gemeenteraad voorstellen om de 
afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.9./1 VCRO uit te sluiten voor bepaalde oude BPA's 
waarvoor het college deze afwijkingmogelijheid gericht op rendementsverhoging niet wenselijk 
acht? 
 

IR 4 Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen: Eénlotsverkavelingen opnieuw 
verkavelingsvergunningsplichtig - onwettig geworden omgevingsvergunningen

Indiener(s)
Johan Uytdenhouwen

Verslag
Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen. 
Beantwoord door schepen Wout De Meester. 

Toelichting
Bij arrest van 23 mei 2019 heeft het Grondwettelijk Hof de bepaling vernietigd uit de 
zogenaamde Codextrein van 8 december 2017 die éénlotsverkavelingen toeliet zonder 
vergunning.
Door deze bepaling kon de eigenaar van een bestaand bebouwd perceel één bijkomend 
bouwperceel creëren louter via een notariële splitsing en dus zonder voorafgaande 
verkavelingsvergunning.
Het arrest heeft tot gevolg dat alle tussen 1 januari 2018 en tot op heden goedgekeurde 
splitsingen plots onwettig zijn geworden en dat voor dergelijke percelen niet langer een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan worden toegekend zonder 
voorafgaande regularisatievergunning voor het verkavelen van gronden.
Bij onwettige splitsingen waarbij door het college van burgemeester en schepenen wél reeds 
een omgevingsvergunning voor het oprichten van gebouwen is toegekend, heeft het 
vernietigingsarrest voor gevolg dat ook deze toegekende omgevingsvergunningen op hun beurt 
onwettig zijn geworden.
Het college van burgemeester en schepenen kan in dit laatste geval op eigen initiatief de 
omgevingsvergunning intrekken binnen een termijn van zes maanden vanaf de publicatie van 
het vernietigingsarrest in het Belgisch Staatsblad. Het arrest van 23 mei 2019 werd in het 
Staatsblad gepubliceerd op 24 juni 2019. De intrekkingsperiode loopt derhalve tot 24 december 

https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-080n.pdf
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2019.
Heeft het college van burgemeester en schepenen actief de omgevingsvergunningen 
opgespoord die door haar in het kader van onwettig geworden éénlotsverkavelingen zijn 
verleend?
Is het college in voorkomend geval in overleg getreden met de vergunninghouders wiens 
omgevingsvergunning onwettig is geworden ingevolge het vernietigingsarrest om hen te 
wijzen op deze tussengekomen onwettigheid en op de noodzaak tot regularisatie?
Zal het college minstens op de gemeentelijke website of in de stadskroniek voldoende 
ruchtbaarheid geven aan het tussengekomen arrest en wijzen op de rechtsgevolgen van niet-
rechtsgeldige notariële splitsingen?
Zal het schepencollege gevolg geven aan het vernietigingsarrest en op eigen initiatief voor 24 
december 2019 de onwettige omgevingsvergunningen intrekken na overleg met de 
vergunninghouders die hiertoe zelf niet zijn overgegaan en een regularisatieprocedure hebben 
ingezet?

IR 5 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: (On)Veiligheidsproblemen op 
recreatiedomein De Ster

Indiener(s)
Frans Wymeersch

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

Toelichting
Zoals in het verleden, maar dit jaar nog wat erger, hebben we moeten vaststellen dat in een 
aantal steden en gemeenten, gelukkig bezitter van recreatieve mogelijkheden zoals -al dan 
niet- openlucht zwemaccomodaties, jongerenbendes er hun plezier in vonden om de vandaal uit 
te hangen en te zijn. In verscheidene plaatsen werden maatregelen genomen zoals 
identiteitscontroles en andere.
Ook in Sint-Niklaas in recreatiedomein De Ster was het blijkbaar niet anders. Niettegenstaande 
dit een provinciaal domein is, lijkt het me logisch dat onveiligheidstoestanden ook door de stad 
Sint-Niklaas worden ter harte genomen, te meer daar het een jaarlijks weerkerend fenomeen is, 
dixit de verantwoordelijke die ook een leidinggevende, en coördinerende positie heeft binnen 
de provincie.
Bijkomend fenomeen is blijkbaar het vrij massaal gebruik van lachgas, overigens niet alleen 
daar maar ook in andere buurten in onze stad. Getuige daarvan de aanwezigheid van een groot 
aantal lege ampulen van het goedje op het terrein.
Graag had ik antwoord gekregen op enkele vragen en hierover desgevallend in discussie 
gegaan:
- Welke zijn de effectieve vaststellingen op het domein?
- Welke maatregelen zijn genomen en welke resultaten hadden die?
- Wie handhaaft de veiligheid op het domein en hoe?
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- Over hoeveel personen gaat het hier?
- Zijn er structurele middelen die het terrein en de bezoekers 'bewaken'?
- Is er overleg met de provincie en wat is dan daarvan het resultaat?
- Is er een gecoördineerd overleg en gecoördineerd optreden binnen de provincie?
- Wat is de inzet, naar middelen en manschappen van de Sint-Niklase politie?
- Is er nog overleg met De Lijn en wat zijn daar eventuele maatregelen?
- ...

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

IR 6 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Inplanting van een 'cultureel centrum', 
annex moskee voor de Roma, aan de Prinses Josephine Charlottelaan

Indiener(s)
Frans Wymeersch

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

Toelichting
We vernemen dat de 'Romagemeenschap' in Sint-Niklaas blijkbaar (nog steeds) op zoek is naar 
een locatie voor een andere en nieuwe locatie voor een ander, nieuw en groter centrum annex 
moskee, na - andermaal - negatief advies van de stad voor een mogelijke inplanting in de 
Pastoor De Meerleerstraat.
Nu blijkt een pand - villa met achterliggend bedrijfsgebouw en -grond aan de Prinses Josephine 
Charlottelaan in het vizier te zijn.
Deze laan maakt echter deel uit van de zogenaamde ring rond Sint-Niklaas en is een deel van 
een gewestweg.
Dit betekent mijns inziens dat ook het gewest hierover haar licht moet laten schijnen.
De eens, en nu nog, zo residentiële laan, met statige villa's wordt nu geconfronteerd met een 
fenomeen dat daar mijns inziens niet thuis hoort.
Zelfs abstractie genomen van de problemen die zich stelden in het verleden (en nu nog) met 
maatschappelijke gedragingen van de Romagemeenschap (confer huisvuil en andere). Afgezien 
het feit dat er volgens ons in de stad voldoende gebeds- en andere faciliteiten zijn ten behoeve 
van de islamitische gemeenschappen in onze stad, meen ik dat een inplanting daar niet 
realistisch en niet aanvaardbaar is.
Als ik dan verneem dat de stad welwillende medewerking zou willen verlenen voor dit project 
dan heb ik daar toch een aantal vragen en bedenkingen bij:
- Is er een officiële aanvraag van de Roma voor bedoeld initiatief op bedoelde locatie?
- Welke adviezen moeten hiervoor worden ingewonnen?
- Zijn er al adviezen verstrekt?
- Is er contact met het gewest hieromtrent?
- Wat met de verkeersafwikkeling op deze laan, gezien de functie en de aanwezigheid van 
andere aansluitingen op deze weg?
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- Past één en ander in de goede ruimtelijke ordening?
- Wat met de overlastproblemen (verkeer - huisvuil - lawaai ...) die dit met zich zal meebrengen?
- Wat betekent de "welwillende medewerking" van de stad?
- Wordt er gedacht aan financiële tegemoetkomingen zoals investeringskrediet - subsidie - al 
dan niet renteloze lening en dergelijke?
- Is er overleg geweest of gepland met de ruime buurt?
- ...

IR 7 Voorstel tot beslissing van raadslid Anneke Luyckx: Belasting op de leegstand van 
handelspanden

Indiener(s)
Anneke Luyckx

Verslag
Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx.
Beantwoord door schepen Ine Somers. 

Toelichting
Ondanks de belasting op leegstand die het stadsbestuur oplegt aan eigenaars van leegstaande 
handelspanden, blijft deze leegstand een probleem. Om hier op een positieve wijze iets aan te 
verhelpen stelt de Vlaams Belang-fractie onderstaande aanpassing aan het belastingreglement 
voor.
Voorstel:
Eigenaars van handelspanden worden vrijgesteld van de leegstandbelasting als zij hun pand ter 
beschikking stellen van scholen, jeugdbewegingen en andere, sociale groepen zoals 
bijvoorbeeld buurt- of wijkwerking om er activiteiten te ontplooien die het sociale weefsel van 
de stad ten goede komen.

IR 8 Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Voorstel tot ondersteunen van 
interculturele schoolcultuur

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes. 
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch. 
Beantwoord door schepen Marijke Henne en voorzitter Mia Mortier. 
Afgekeurd met 6 stemmen voor (sp.a en PVDA), 27 stemmen tegen (N-VA, Groen,Open Vld en 
Vlaams Belang) en 5 onthoudingen (CD&V).

Toelichting
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We staan enkele dagen voor de start van een nieuw schooljaar. Als we de sociologische 
samenstelling bekijken van de scholen in onze stad, dan kunnen we vaststellen dat de scholen 
zeer divers zijn bevolkt. Anderzijds merken we dat het voorbije jaar steeds meer en meer 
leerkrachten te maken kregen met racistische opmerkingen in de klas en in de school. Dit 
werd ook duidelijk in een aantal debatten in scholen in onze stad naar aanleiding van de 
recente verkiezingen in 2018 en 2019. Dat de laatste maanden steeds meer jongeren openlijk 
racistische uitspraken doen heeft zeker te maken met de tijdsgeest. 
Sint-Niklaas is bij uitstek een scholencentrum: in onze stad zijn er meer dan 20.000 scholieren 
omkaderd door zowat 2.700 leerkrachten.
Het scheppen van een gezonde interculturele schoolcultuur heeft als doel er voor te zorgen dat 
Sint-Niklaas een inclusieve stad is waar iedereen zich thuis kan voelen. 
Het scheppen van een gezonde interculturele schoolcultuur is ook belangrijk voor de 
schoolresultaten. Dat heeft een onderzoek van de KU Leuven aangetoond: zie 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/13/onderzoek-diversiteit-en-schoolprestaties/.
“Vlaamse middelbare scholen die bewust omgaan met culturele verschillen slagen er beter in 
om de prestatiekloof tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond te verkleinen. Dat 
blijkt uit grootschalig onderzoek van de KU Leuven bij Vlaamse scholen en leerlingen. De 
kloof tussen leerlingen is veel groter bij scholen die verschillen negeren of zelfs afwijzen.”
Daarbij is het vooral belangrijk om zich te concentreren op de leerkrachten. Het effect van 
eenmalige workshops voor leerlingen is beperkt als het niet ingebed is in een algemene 
schoolcultuur. Diverse opleidingstrajecten (zie verder) steunen op de resultaten van dit 
onderzoek en worden wetenschappelijk begeleid. (zie bijvoorbeeld 
https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerkrachten/project-interculturele-
schoolcultuur).
VOORSTEL:
Het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil scholen ondersteunen bij de vorming en opleiding van 
de leerkrachten rond 'interculturaliteit en racisme', voor het scheppen van een interculturele 
schoolcultuur. Het stadsbestuur zal promotie maken (via onder andere speciale brochure, 
webpagina ... )  naar de scholen (directies en leerkrachten) om de voordelen van zo’n 
interculturele schoolcultuur bekend te maken. Het stadsbestuur zal ook informatie aanbieden 
over de vele vormingsinitiatieven op dat vlak, zoals bijvoorbeeld
- https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerkrachten;
- http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/vorming;
- https://www.unia.be/nl/sensibilisering-en-preventie.
Organiseren bezoek aan Dossin Kazerne: https://www.kazernedossin.eu/NL/Onderwijs-
vorming/Secundair-onderwijs.
Het stadsbestuur zal hiervoor gedurende enkele jaren een passend budget voorzien om de 
scholen die deze vormingsinitiatieven organiseren ook financieel te ondersteunen.

IR 9 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vraag om Lindenstraat om te vormen tot een 
fietsstraat

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/13/onderzoek-diversiteit-en-schoolprestaties/
https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerkrachten
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/vorming
https://www.unia.be/nl/sensibilisering-en-preventie
https://www.kazernedossin.eu/NL/Onderwijs-vorming/Secundair-onderwijs
https://www.kazernedossin.eu/NL/Onderwijs-vorming/Secundair-onderwijs
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Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Interpellatie van raadslid Marc Huys.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens. 
Interpellatie van raadsleden Jef Maes en Ilse Bats. 
Beantwoord door schepen Carl Hanssens. 

Toelichting
Op de sociale netwerksite Hoplr is de voorbije weken het voorstel gelanceerd om de 
Lindenstraat om te vormen tot een fietsstraat.
Voor mensen die regelmatig in deze straat fietsen (zoals ikzelf) is het algemeen geweten dat 
het niet altijd veilig is om daar te fietsen. In principe kunnen auto’s daar de fietsers niet op een 
veilige en wettelijke afstand (1 meter) passeren (behalve op twee plaatsen). Toch passeren heel 
wat auto’s daar rakelijks de fietsers. Heel wat mensen die daar vroeger fietsten durven daar niet 
meer met de fiets doorrijden. Ouders en grootouders vinden het erg gevaarlijk om daar te 
fietsen. Een voorbeeld van wat mensen op Hoplr schreven: “Ik rij niet meer per fiets langs de 
Lindenstraat, richting wijk, levensgevaarlijk. Sommige auto's rijden zo kort achter je, ik voel me 
daar opgejaagd wild.” Sommige fietsers gebruiken dan het fietspad in de omgekeerde richting, 
wat ook voor de nodige problemen zorgt.
Bij een poll op Hoplr bleek direct dat een overgrote meerderheid van de mensen op de site, het 
voorstel steunen: 84 % is voor! De mensen die tegen zijn, blijken eigenlijk ook voorstander maar 
geven aan dat de fietsstraat zo moet georganiseerd zijn dat auto’s toch niet kunnen 
voorbijsteken, zoals bijvoorbeeld in de Kalkstraat waar ze dan op het voetpad rijden om voorbij 
te steden.
Als PVDA steunen wij dit voorstel ten volle.  In ons stadsprogramma formuleerden wij het zo: 
"Van elke straat waar een auto een fietser niet veilig kan inhalen, zoals bijvoorbeeld de 
Lindenstraat en de Koningin Elisabethlaan, maken we een fietsstraat."
Daarom zouden wij willen vragen om tegemoet te komen aan het voorstel van deze 
buurtbewoners en de Lindenstraat om te vormen tot een fietsstraat, op een manier dat het echt 
onmogelijk wordt voor auto’s om fietsers voorbij te steken.

IR 10 Voorstel tot beslissing van raadslid Christel Geerts: Gevraagd: gezonde voeding!

Indiener(s)
Christel Geerts

Verslag
Interpellatie van raadslid Christel Geerts. 
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch. 
Beantwoord door schepen Ine Somers. 
Interpellatie van raadsleden Christel Geerts en Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Ine Somers en burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellatie van raadslid Maxime Callaert. 
Interpellatie van raadsleden Christel Geerts en Kris Van der Coelden.
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Afgekeurd met 10 stemmen voor (CD&V, sp.a en PVDA) en 27 stemmen tegen (N-VA, Groen, 
Open Vld en Vlaams Belang).

Toelichting
Laat ons zelf het 'gezonde voorbeeld geven'.
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.
De voorbije gemeenteraad lanceerden we een aantal voorstellen om het euvel van de lege 
brooddozen te verhelpen, maar tot onze grote verbazing werd dit door N-VA, open VLD en 
GROEN weggestemd.
In dit pakket voorstellen dat we lanceerden, zat ook een voorstel dat te maken had met de 
kwaliteit van voeding aangekocht voor die faciliteiten waar de stad/OCMW finaal 
verantwoordelijk voor zijn.
We formuleerden dit voorstel als volgt:
- om bij de aankoop van maaltijden van de eigen scholen en kinderopvanginitiatieven slechts in 
beperkte mate rekening te houden met de prijs (maximum 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.
Tot onze grote verbazing (weeral) stelde de meerderheid dat dit een voorstel zonder voorwerp 
was, omdat dit uitbesteed wordt aan het zorgpunt.
Volgens de logica van de meerderheid is men dan dus niet meer verantwoordelijk voor wat onze 
ouderen en kinderen op hun bord krijgen. Deze zienswijze delen wij helemaal niet. De overheid 
blijft verantwoordelijk voor al de facetten van de door haar ingerichte faciliteiten. Voor de 
kinderdagverblijven staat dit trouwens ook expliciet in de regelgeving van Kind en Gezin en ook 
voor voorzieningen voor ouderen is het woonzorgdecreet duidelijk: de organiserende overheid 
blijft wel degelijk verantwoordelijk.
Gezonde voeding blijft voor onze fractie een prioritaire doelstelling. Wij wensen dan ook 
volgend voorstel tot beslissing voor te leggen:
Om aan het zorgpunt formeel te vragen om bij de aankoop van maaltijden en 
voedingsproducten, enkel nog rekening te houden met  kwalitatieve (technische en gunnings-) 
criteria zoals de versheid en de duurzaamheid, met fairtrade-ingrediënten, biologische en 
seizoensgebonden producten, duurzame verpakking enzovoort.

IR 11 Voorstel tot beslissing van raadslid Christel Geerts: Sociale correcties op het 
diftarsysteem en de problematiek van luierafval

Indiener(s)
Christel Geerts
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Verslag
De interpellaties 11, 12, 14 en 18 hebben allen betrekking op diftar en werden samen 
behandeld.
Interpellatie van raadsleden Christel Geerts, Julien Ghesquière, Freyja De Rijcke en Jef Maes. 
Beantwoord door schepen Filip Baeyens en schepen Carl Hanssens. 
Interpellatie van raadsleden Kristof Van Gansen, Julien Ghesquière, Frans Wymeersch en Jef 
Maes. 
Beantwoord door schepen Filip Baeyens. 
Afgekeurd met 16 stemmen voor (Vlaams Belang, CD&V, sp.a en PVDA) en 21 stemmen tegen 
(N-VA, Groen en Open Vld).

Toelichting
Beleid ten opzichte van afval van luiers.
De implementering van diftar heeft het positieve bij-effect dat het verzamelen en verwerken 
van afval een maatschappelijke discussie op diverse fronten heeft losgemaakt. Zo ook bij een 
aantal jonge vaders aangesloten bij sp.a.
Zij worden vanuit hun 'jong vaderschap’ geconfronteerd met een enorme kost van de 
afvalverwerking, alsook zijn er diverse ecologische bekommernissen. Toen zij hierover in de 
pers (juni 2019) aandacht vroegen, hebben we ook heel wat reacties gekregen van ouderen met 
incontinentieproblemen.
De prijscompensatie die er is voor mensen met incontinentie wordt als ontoereikend ervaren in 
het nieuwe systeem.
De sp.a’ers pleiten daarom om binnen het diftarsysteem verdere correcties/verfijningen aan te 
brengen naar jonge gezinnen, en naar ouderen/personen met incontinentieproblemen met 
name rond luierafval. We denken daarbij onder meer aan:
- Betere promotie en ondersteuning vanuit MIWA rond het gebruik van herbruikbare luiers 
(onder andere via samenwerking met de materniteit …) (de steun bedraagt nu de helft van de 
aankoopprijs van een set wasbare luiers met een maximum van 125 EUR);
- Ophaling van de witte luierzak, desnoods op afroep (eventueel via de recycle app);
- Betaalbaarheid: gelieve te analyseren of de korting van twee keer per jaar 10 EUR toereikend 
(tegenover het extra gewicht dat de luierafval in de diftar factuur zal teweegbrengen ) is voor 
mensen met incontinentieproblemen. En een korting voor jonge gezinnen zou ook welkom zijn 
...
"Er is echt een aangepaste aanpak nodig met oog voor betaalbaarheid voor àlle gezinnen en voor het 
praktische en ecologische aspect" aldus de sp.a'ers.“De logica zou zijn dat jonge gezinnen met 
kinderen de mogelijkheid hebben om luiers gratis (of tegen een zeer beperkt tarief) gescheiden aan te 
bieden zoals dat voor de andere fracties het geval is. Op die manier moet alleen het echte restafval in 
de diftarcontainer terechtkomen en doorgerekend worden aan de gezinnen. Zeker voor gezinnen in 
een kwetsbare situatie kan dat een groot verschil maken. Ook een galantere promotie en 
ondersteuning rond de herbruikbare luiers kan hiertoe bijdragen.”     
Voorstel tot beslissing:
- Het schepencollege is bereid volgende pistes te onderzoeken en daar tegen de gemeenteraad 
van november een antwoord op te formuleren;
- Betere promotie en ondersteuning vanuit MIWA rond het gebruik van herbruikbare luiers 
(onder andere via samenwerking met de materniteit …) (de steun bedraagt nu de helft van de 
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aankoopprijs van een set wasbare luiers met een maximum van 125 EUR);
- Ophaling van de witte luierzak, desnoods op afroep (eventueel via de recycle app);
- Betaalbaarheid: gelieve te analyseren of de korting van twee keer per jaar 10 EUR toereikend 
(tegenover het extra gewicht dat de luierafval in de diftarfactuur zal teweegbrengen ) is voor 
mensen met incontinentieproblemen. En een korting voor jonge gezinnen zou ook welkom zijn 
...

IR 12 Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière: Al dan niet toepassen van GAS-boetes 
in verband met sluikstorten

Indiener(s)
Julien Ghesquière

Toelichting
Jammer genoeg moeten we vaststellen dat er stadsgenoten zijn die, als de glasbollen vol zijn, 
toch menen dat ze daarnaast hun glas mogen deponeren.
Met alle gevolgen van dien: vuil trekt vuil aan en er wordt dan ook allerhande gesluikstort naast 
de glasbollen.
Ook blijven op diverse plaatsen zowel de groene GFT containers als de grijze 
restafvalcontainers na lediging veel langer staan dan reglementair voorzien.
Sensibiliseren heeft duidelijk op hardleerse sluikstorters weinig of geen impact. Zijn er al 
afspraken gemaakt om het 'Reine Stad'-imago van Sint-Niklaas letterlijk terug 'op te poetsen'?

IR 14 Interpellatie van raadslid Freyja De Rijcke: Huisvuilophaling, problemen en 
evaluatie diftar en andere

Indiener(s)
Freyja De Rijcke

Toelichting
Aan het einde van de zomer is het tijd om andermaal enkele pijnpunten in de huisvuilophaling 
aan te kaarten:
- de huisvuilzakken twee maanden uit te breiden?
- de huisvuilzakken, en nu de diftarbakken worden wekelijks opgehaald in de zomermaanden, 
de rest niet. Ook deze scheppen echter problemen bij warm weer: stank, maden, ongedierte ...;
- na ophaling worden de bakken dikwijls, diftar en gft, zomaar lukraak terug op het voetpad 
gezet. Stoepen zijn zo dikwijls gedeeltelijk versperd;
- heel wat mensen zijn in de quasi onmogelijkheid om de witte luierzakken naar het 
containerpark te brengen, steeds meer mensen moeten er echter ook gebruik van maken;
- we vernemen via de media dat er inderdaad problemen zijn met de juiste weging van de 
diftarbakken. Dit wordt ook toegegeven door de woordvoerster van MIWA.
Mijn vragen:
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- Wil men overwegen om ALLE huisvuil in de zomer wekelijks op te halen en deze ophaaltijd 
niet te beperken tot de huidige maar eventueel 1 of 2 maanden uit te breiden?
- Kan er strikter worden toegezien dat de bakken, na lediging ordentelijk worden 
teruggeplaatst?
- Wil men tenminste overwegen om een ophaalbeurt te voorzien voor luierzakken, minstens te 
bekijken dat de gebruikers niet meer zelf naar het containerpark moeten?
- Wat met de accurate weging van de diftarbakken, een afwijking van enkele honderden 
grammen per ophaalbeurt, is op het einde van het jaar ettelijke kilo's. Wat wordt hieraan 
gedaan of is hieraan verholpen, wat doet men om te vermijden dat dit niet meer gebeurt, welke 
garanties hebben de klanten?

IR 18 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen bij de invoering van diftar

Indiener(s)
Jef Maes

Toelichting
Op 1 juli werd het diftarsysteem ingevoerd. Ondertussen zijn hierrond al heel wat zaken en 
problemen naar boven gekomen. Ik heb hierover al heel wat mailverkeer gevoerd met de 
schepen en met de directeur van MIWA. Hierbij een niet-exhaustieve lijst van problemen:
1. Tal van containers vertoonden lekkage. Door een foute installatie van de sloten, liep er water 
in de containers. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen gaan betalen voor het regenwater 
dat ze ongewild opvangen. Vraag hierbij: hoeveel containers met lekkage zijn ondertussen 
vervangen? Krijgt MIWA hierover nog steeds klachten binnen?
2. In heel wat straten werden de containers niet terug tegen de huizen geplaatst, waardoor 
rolstoelgebruikers of mensen met een kinderwagen tussen de vuilcontainers moesten 
slalommen. In mailverkeer heeft de directeur van MIWA beloofd dat dit niet meer zou gebeuren. 
Hoe denkt MIWA dit in de toekomst te voorkomen?
3. De invoering van diftar heeft ervoor gezorgd dat er meer gebruik gemaakt wordt van de gft-
container. Dat is een goede zaak. Sinds verschillende jaren wordt in de zomer het restafval 
wekelijks opgehaald. Maar nu steeds meer organisch afval via gft wordt ingezameld is de vraag: 
waarom wordt de gft-container in de zomer niet wekelijks opgehaald? Heel wat zaken die 
kunnen rotten en dus geurgevoelig zijn, komen nu in de gft-container terecht. Daarom willen 
wij ons voorstel nog eens herhalen: kan ook het gft-afval volgende zomer (juli/augustus) 
wekelijks opgehaald worden? Ik heb die vraag al aan de schepen gestuurd, ik kreeg het 
volgende antwoord: “De kost om het wekelijks op te halen is onverantwoord tegenover het 
probleem dat je eventueel oplost”. Maar op mijn wedervraag: kunt u de berekening maken en 
ons laten weten hoeveel de meerkost zou bedragen? Op deze vraag heb ik geen antwoord 
gekregen. Zou het mogelijk zijn om ook op deze vraag een antwoord te krijgen, zodat de 
gemeenteraad kan oordelen of de volksgezondheid al dan niet opweegt tegen de extra kost. Het 
gaat ten slotte maar over vier ophalingen.
4. Sluikstorten: in de pers heeft de directeur van MIWA erop gewezen dat er meer zwerfafval is 
in Sint-Niklaas. Maar dit zou niets te maken hebben met de invoering van diftar. Ik weet niet op 
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welke planeet de directeur zat toen hij dat verklaarde. Maar voor iedereen is duidelijk dat er wel 
een verband is. Hoe gaat het stadsbestuur het probleem van het zwerfafval aanpakken? Mensen 
willen terecht in een propere stad wonen. Maar de laatste tijd gaat het bergaf met de 
properheid in de stad. In de eerste plaats is dat de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. 
De afschaffing van de openbare reinigingsdienst heeft de properheid geen goed gedaan. Met de 
PVDA vragen we dan ook dat er meer mensen ingezet worden bij ‘Reine Stad’ zodat het 
zwerfvuil sneller wordt opgeruimd want die mensen kunnen het niet meer bijhouden. Het is ook 
belangrijk dat de reinigingsdienst het goede voorbeeld geeft. Al te vaak wordt vandaag, in 
tegenstelling tot vroeger bij de stadsdienst, afval dat op straat belandt, niet opgeruimd door de 
private reinigingsdienst. Zowel MIWA als de stad hebben hier een belangrijke voorbeeldfunctie 
en mogen niet aanvaarden dat de private ophaaldienst straten vuil achterlaat. Ik heb dit al 
enkele keren gesignaleerd. Als mensen dan bellen naar het stadhuis, krijgen ze de melding: 
“Sorry, maar we hebben niemand beschikbaar.” (Ik verwijs hier bijvoorbeeld naar een incident in 
de Van Naemenstraat). Wij stellen ook voor dat elke wijk een afvalcoach krijgt die mensen 
duidelijk maakt hoe ze met hun afval moeten omgaan en hoe zwerfvuil kan vermeden worden. 
Om mensen zonder auto niet te bestraffen, vinden wij het belangrijk om de gratis ophaalrondes 
voor grofvuil opnieuw in te voeren en moeten er op probleempunten bijkomende vuilnisbakjes 
komen die frequent worden leeggemaakt door de publieke reinigingsdienst. Belangrijk is ook 
om de glascontainers frequenter leeg te maken, zodat er geen flessen op de grond komen te 
liggen, want rondslingerend vuil trekt vuil aan. Ook de invoering van statiegeld op 
drankverpakkingen kan een belangrijke positieve invloed hebben op het verminderen van het 
zwerfvuil. Wie gaat zijn drankflesje nog in de kant gooien als het geld waard is? Ik weet niet of 
de huidige meerderheid voor de invoering is van statiegeld op drankverpakkingen, maar het 
blijft een belangrijk punt om zwerfvuil aan te pakken. Maar de vraag is: wat gaat het 
stadsbestuur doen tegen het toenemende zwerfvuil in onze stad?

IR 13 Voorstel tot beslissing van raadsleden Kris Van der Coelden, Christel Geerts: Motie 
ter ondersteuning van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting

Indiener(s)
Kris Van der Coelden
Indiener(s)
Christel Geerts

Verslag
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden. 
Beantwoord door schepen Marijke Henne. 
Interpellatie van raadsleden Kris Van der Coelden, Jef Maes en Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Marijke Henne. 
Afgekeurd met 16 stemmen voor (Vlaams Belang, CD&V, sp.a en PVDA) en 21 stemmen tegen 
(N-VA, Groen en Open Vld).

Toelichting
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Op de commissie van afgelopen maandag (12 augustus) kregen we duiding bij de stand van 
zaken van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH).
De openheid en de duidelijkheid worden ten zeerste geapprecieerd. Net zoals op zovele 
plaatsen in Vlaanderen kampt de SNMH evenwel toch met gigantische problemen:
- enorme wachtlijsten (3905! wachtenden);
- een precaire financiële situatie en een onduidelijk perspectief op dat vlak.
Het is duidelijk dat er stevig moet worden ingezet op de sociale huisvesting. Deze bekommernis 
is ook terug te vinden in de samenvatting van de stadsgesprekken (punt 32 onder de noemer 
een gelijke kansenbeleid voeren voor iedereen). Het is nu aan het college van burgemeester en 
schepenen en aan de gemeenteraad om deze intentie hard te maken in de vorm van concrete 
engagementen in de meerjarenplanning 2020-2025, in de vorm van een substantiële financiële 
ondersteuning of een ondersteuning in de vorm van het ter beschikking stellen van gronden 
en/of gebouwen.
De SNMH en de stad kunnen de nood aan bijkomende sociale woningen echter niet alleen 
oplossen. De Vlaamse formateursnota, die eerder deze week bekend raakte, creëert een 
verontrustend perspectief: het voorstel wordt gedaan om in de centrumsteden geen nieuwe 
sociale woningen meer te subsidiëren.
Voorstel tot beslissing:
Vanuit de bovenstaande overwegingen geeft de gemeenteraad opdracht aan het college om:
1) in de beleidsnota en in de meerjarenplanning 2020-2025 die in december aan de 
gemeenteraad zullen worden voorgelegd een substantiële inspanning te voorzien om tegemoet 
te komen aan de financiële noden van de SNMH door het ter beschikking stellen van financiële 
middelen en/of van gronden of gebouwen.
2) zo snel mogelijk een signaal te geven aan de onderhandelaars van het Vlaams regeerakkoord 
dat een blijvende subsidiëring van nieuwe sociale woningen in de centrumsteden een noodzaak 
is, mede gelet op de lange wachtlijsten.
 

IR 15 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Nieuw marktreglement, communicatie 
door de bevoegde schepen

Indiener(s)
Frans Wymeersch

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

Toelichting
Enige tijd geleden mochten we via de media vernemen van de schepen, dat er gewerkt wordt/is 
aan een nieuw marktreglement. De dringende reden hiervoor zou zijn, de malversaties die 
zouden zijn gebeurd door de (voormalige) marktleider.
Toch zijn er mijn inziens enkele onduidelijkheden in de communicatie door de schepen 
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hieromtrent.
Daarom deze vragen:
- Wanneer komt dit nieuw reglement?
- Wat is de connectie tussen het lopende marktdossier in hoofde van de vorige marktleider en 
de noodzaak om een nieuw marktreglement op te stellen?
- Welke voorbereidende gesprekken heeft de schepen reeds gehad met betrokkenen en met 
wie?
- Hoeveel marktkramers betalen nu -zoals in het verleden- nog contant en hoe gaat men dit 
uitschakelen?
- Wie gaat in de toekomst de gesprekspartner zijn van de stad inzake 'marktaangelegenheden'?

IR 16 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen in verband met de beroepsprocedure 
rond de omgevingsvergunning van SVK (OMV/2018096429)

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes.

Toelichting
Sinds kort hangt een gele aanplakkingsbrief aan de poort van SVK in verband met de 
gedeeltelijke goedkeuring van de omgevingsvergunning door de Vlaamse minister van 
leefmilieu, de heer Van den Heuvel. In bijlage het besluit waarover sprake.
Een korte schets van wat voorafging. Op 26 november 2018 was er een infovergadering op het 
stadhuis over de vernieuwing van de omgevingsvergunning (zeg maar milieuvergunning) van 
SVK. Een dertigtal mensen waren aanwezig, waaronder de burgemeester en ook mezelf.
Vanuit de buurtbewoners werden diverse opmerkingen en vragen geformuleerd. Een belangrijk 
deel daarvan ging over geluidshinder en verkeer: waarom moeten al de camions (ook al om 6 
uur) binnen rijden langs het Westerplein? Staat dit niet haaks op het mobiliteitsplan van de stad 
om zoveel mogelijk zwaar verkeer uit de stad te houden? Kan er geen andere in/uitgang 
voorzien worden waardoor er snel op de ringweg kan aangesloten worden? 
Globaal genomen kan je opmerkingen van de aanwezigen samenvatten als volgt: "Geen 
probleem met SVK als bedrijf. Maar als dit bedrijf nu op die locatie zou ingepland worden, dan 
zouden ze aan veel strengere normen moeten voldoen. Waarom doet SVK enkel het strikt 
wettelijke en proberen ze niet meer te doen om de hinder voor de omwonenden te beperken?"
De burgemeester beloofde dat alle opmerkingen die werden geformuleerd zouden 
meegenomen worden in het advies dat het stadsbestuur gaat formuleren. Dat is ook gebeurd en 
het stadsbestuur heeft het voorstel geformuleerd om het vrachtverkeer te laten lopen via de 
ingang aan de Langhalsbeekstraat.
De provincie heeft hiermee in zijn besluit rekening gehouden, zodat SVK zijn camions niet 
langer langs het Westerplein zou mogen laten komen tegen 30 juni 2020. SVK heeft tegen deze 
beslissing beroep aangetekend. De minister heeft nu SVK gelijk gegeven en gezegd dat er eerst 
een mobiliteitstudie moet uitgevoerd worden en dat die uiterlijk tegen 31 maart 2020 moet 
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bezorgd worden en dat ze dan de zaak opnieuw gaan bekijken. SVK gaat die studie uitvoeren en 
betalen, je kan dus wel verwachten dat het resultaat helemaal in hun richting zal gaan.
De minister legt dus de vraag van de stad naast zich en geeft de toestemming aan SVK om 40 à 
80 camions verder dwars door de stad te laten rijden en dat op een moment dat het 
stadsbestuur, met de steun van deze gemeenteraad, alles wil doen om zoveel mogelijk 
vrachtvervoer uit de stad te weren. Die vrachtwagens kruisen ook de fietsostrade richting Gent 
die men terecht volop aan het promoten is.
Voor SVK gaat het over een beperkte aanpassing, namelijk het inrichten van een portiersloge 
aan de ingang aan de Langhalsbeekstraat. Als SVK enigszins begrip zou opbrengen voor de 
terechte bekommernissen van de bevolking en de stad, dan zou ze spontaan op dit voorstel 
ingaan. Maar zelfs de kleinste inspanning vindt de directie van SVK teveel om de omwonenden 
terwille te zijn. 
De vraag is nu: wat gaat het stadsbestuur nu doen? Gaat het stadsbestuur beroep aantekenen 
bij de Raad voor de Vergunningsbetwistingen? Hoe gaat het stadsbestuur deze zaak verder 
aanpakken om de doelstellingen van het mobiliteitsplan, meer bepaald op het vlak van het 
zware vrachtverkeer, te kunnen realiseren?

IR 17 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Kokkelbeekplein - herinrichting?

Indiener(s)
Kris Van der Coelden

Verslag
Interpellatie van Kris Van der Coelden. 
Beantwoord door schepen Carl Hanssens. 

Toelichting
Het private woonproject langs het Kokkelbeekplein nadert stilaan zijn voltooiing. Nog voor het 
toekennen van de bouwvergunning liet de stad in overleg met de projectontwikkelaar een 
studie uitvoeren naar de herinrichting van het plein na het project. Het Kokkelbeekplein zou van 
een monofunctionele parkeerplaats moeten evolueren naar een plein waar parkeren, groen en 
verblijfskwaliteiten elkaar mooi aanvullen, in het belang van de nieuwe bewoners en van de 
ruimere buurt. De vraag dringt zich op of het stadsbestuur deze taak op zich wil nemen.

IR 19 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Bibliotheek - toezicht

Indiener(s)
Kris Van der Coelden

Verslag
Interpellatie van Kris Van der Coelden. 
Beantwoord door schepen Filip Baeyens. 
Interpellatie van raadslid Christel Geerts.
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Beantwoord door schepen Filip Baeyens. 

Toelichting
Tijdens de examenperiode in juni werd een beveiligingsfirma ingezet om de orde te handhaven 
in de bibliotheek, meer bepaald in en rond de leeszaal. Deze opmerkelijke maatregel roept toch 
enkele vragen op: 
1) Welke problemen stelden zich precies? 
2) Waarom diende men beroep te doen op een externe firma?
3) Welke maatregelen wil men nemen om een herhaling van dit scenario te vermijden?

23 augustus 2019 23:56 - De voorzitter opent de besloten zitting

24 augustus 2019 0:25 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


