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GEMEENTERAAD
Zitting van 27 september 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); 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); 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 Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); 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 Johan 
Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer 
Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa 
Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw 
Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams Belang); de 
heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); de heer Johan 
Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

27 september 2019 19:01 - De voorzitter opent de openbare zitting

De burgemeester neemt het woord en geeft een afscheidsnemende speech voor adjunct-
algemeen directeur Ronan Rotthier.
Adjunct-algemeen directeur Ronan Rotthier geeft op zijn beurt ook een afscheidsnemende 
speech. 
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch over het respect van raadsleden naar de raad. 
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden over de street art in de Monseigneur 
Stillemansstraat. Beantwoord door schepen Bart De Bruyne. 
Interpellatie van raadslid Christel Geerts over gebiedsgericht werken. Beantwoord door schepen 
Carl Hanssens.

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00323 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 23 
augustus 2019: goedkeuring
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Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de 
gemeenteraadszitting van 23 augustus 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 (41)

Artikel 1
de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 23 augustus 2019 goed te 
keuren.

Bijlagen
Notulen GR 23-08-2019

POLITIE

Politie

2 2019_GR_00331 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
deelname aan mobiliteitscyclus voorbehouden voor 
aspirant-inspecteurs: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
Binnen het huidige aanwervingsbeleid van de geïntegreerde politie is het mogelijk naast de 
mobiliteitscycli, die vijfmaal per jaar plaatsvinden, deel te nemen aan de aspirantenmobiliteit. 
De aspirantenmobiliteit wordt georganiseerd bij de start van een nieuwe basisopleiding tot 
inspecteur in een politieschool. Binnen deze extra mobiliteit wordt een onderscheid gemaakt 
tussen vijf categorieën, waarbij categorie C staat voor de aanwijzing van een aspirant-
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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 één vacante functie.

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 derde mobiliteitscyclus van 2019 publiceerde de zone één vacante functie van inspecteur 
van politie voor de interventieteams. Geen enkele kandidaat toonde interesse. Voor het invullen 
van één functie van inspecteur van politie voor de interventieteams (afdeling dringende 
politiehulp) wil de zone daarom gebruikmaken van de mobiliteitscyclus voorbehouden voor de 
aspirant-inspecteurs, categorie C in 2019.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

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

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Boekhouding

3 2019_GR_00327 Verenigingen, vennootschappen en 
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samenwerkingsverbanden: financieringsvereniging Zefier: 
borgstelling thesauriebewijzen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Zefier is de coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de 
financieringsverenigingenvan Eandis bundelt. De stad Sint-Niklaas is vennoot van Zefier, met 
maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek, en geregistreerd bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder btw-nummer BE0680.832.904 (de 'vennootschap').
Artikel 13, §1 van de statuten van Zefier bepaalt dat de vennoten - elk voor hun deel - de 
verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die Zefier heeft aangegaan met het oog op de 
verwerving voor hun rekening en in hun naam van Strategische Participaties en voor het 
financieren van de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben.
Overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 zijn de vennoten van Zefier de verbintenis aangegaan de 
lasten (interesten en aflossingen) waartoe Zefier zich heeft verbonden in het kader van de 
verwerving van de Strategische Participaties, en de eventuele tekorten tussen de lasten en 
beheerskosten gedragen door Zefier voor de verwerving van Strategische Participaties enerzijds 
en inkomsten uit die Strategische Participaties anderzijds, te zullen dekken.
Zefier is in het verleden financieringen aangegaan (of heeft overgenomen als rechtsopvolger 
van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo) en zal ze in 
de toekomst aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële instelling (de 'Arranger').
Zefier heeft besloten een Multi-Term thesauriebewijzenprogramma op te zetten voor een 
maximaal uit te geven bedrag van 50 miljoen EUR, teneinde de verwerving van Strategische 
Participaties voor rekening van haar vennoten te financieren en dit met als Arranger Belfius 
Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, en geregistreerd bij 
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder btw-nummer BE0403.201.185 (het 'programma').
Onder het thesauriebewijzenprogramma kunnen worden uitgegeven:
- verdisconteerde thesauriebewijzen;
- vastrentende thesauriebewijzen;
- thesauriebewijzen met vlottende rente;
- thesauriebewijzen met Zerocoupon.
Voor deze uitgiften en kredietverlening is een gemeentelijke waarborg vereist.
Deze gemeentelijke waarborg wordt beperkt tot het aandeel van de stad in de verschillende 
operaties die Zefier in naam van de stad heeft aangaan.
Zefier vraagt aan al zijn aandeelhouders zich borg te stellen in verhouding tot ieders 
aandeelparticipatie in Zefier, teneinde de meest gunstige rentevoeten op de uitgegeven 
thesauriebewijzen te kunnen behalen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten Zefier, artikel 13.

Argumentatie
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De stad had een participatie in Fingem, een financieringsvereniging (intercommunale).
Door de herstructurering van Fingem zijn onze participaties verdeeld over Zefier en DNB 
Intergem. De stad heeft een participatie in Zefier.
Op 28 januari 2014 keurde de gemeenteraad de borgstelling voor thesauriebewijzen Fingem 
goed. Door de herstructurering is deze automatisch komen te vervallen.
Zefier vraagt nu aan al haar vennoten een éénmalige gelijkaardige 
borgstelling/garantieverklaring voor het 'opzetten' van een thesauriebewijzenprogramma bij 
Belfius [dus voor huidige en toekomstige verbintenissen onder de vorm van een 
kredietverlening die de financieringsvereniging Zefier aangaat/zal aangaan bij Belfius 
(='Arranger'). Zefier, als rechtsopvolger van Fingem, heeft financieringen overgenomen van 
Fingem].
Zefier kan door dit thesauriebewijzenprogramma Strategische Participaties financieren in het 
geval vennoten (gemeenten) dergelijke Strategische Participaties willen verwerven, financieren 
of beheren voor rekening van de vennoot en hiertoe opdracht geven aan Zefier.
In principe staan de vennoten reeds borg voor hun deel volgens artikel 13 van de statuten van 
Zefier maar Belfius vraagt om de borgstelling uitdrukkelijk door de gemeenteraad te laten 
goedkeuren en kennis te nemen zonder voorbehoud van het ‘Information Memorandum’.
Deze garantieverklaring heeft dus enkel betrekking op het deel van de financieringen die Zefier 
zal aangaan/heeft aangegaan op verzoek van de stad Sint-Niklaas.
Als de gemeenteraad niet akkoord zou gaan met de garantieverklaring dan zal de stad niet 
kunnen meegenieten van het thesauriebewijzenprogramma (aan de best mogelijke 
marktvoorwaarden), waardoor Zefier minder voordelige financieringsvormen zal aanbieden in 
geval de stad Strategische Participaties wenst te verwerven via Zefier.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a), 1 stem tegen (PVDA) en 7 
onthoudingen (Vlaams Belang)

Artikel 1
zich als vennoot van Zefier onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen ten aanzien van 
(hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de 
“Begunstigde(n)”):

(a)    alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire 
schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is 
aangegaan en zal aangaan op verzoek van de stad Sint-Niklaas (inclusief, doch zonder afbreuk 
te doen aan de algemeenheid van de borg, dat deel van het Programma aangegaan op verzoek 
van de stad Sint-Niklaas en alle (bank)garanties die de Vennootschap heeft afgegeven op 
verzoek van enige financier, in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) 
Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met inbegrip van 
herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe leningen voor (dat gedeelte van de) 
bestaande Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals 
alle interesten (met inbegrip van de verwijlinteresten), wederbeleggingsvergoedingen, 
vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan een financier of een (zekerheids)agent die 
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optreedt namens de financier(s), schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden 
die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”);

(b)    in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de 
verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het 
opneemt in het kader van het Programma) voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, 
kosten, ingestelde eisen, schade, rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten, lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, 
juridische kosten en uitgaven) die de Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het 
Programma zou kunnen lijden of maken ten gevolge van of in verband met of op basis van de 
uitoefening van diens volmachten en plichten overeenkomstig de documentatie met betrekking 
tot het Programma en dit in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) 
Strategische Participaties aangegaan op verzoek en voor rekening van de stad Sint-Niklaas (de 
“Schadeloosstellingsverbintenis”).

De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of 
gedeeltelijk, in één keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na 
het verzenden van een aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige 
stavingsstukken aantoont dat:

(a)    de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen dertig werkdagen na hiertoe 
aangemaand te zijn door de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of in 
verband met één van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of

(b)    er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de 
overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de 
Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis valt; of

(c)    (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is 
die tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de 
Vennootschap is, of (ii) een procedure werd gestart die de Vennootschap bescherming kan 
verlenen tegen haar schuldeisers (met inbegrip van collectieve schuldenregeling, uitstel van 
betaling of gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de vereffening, of 
enige andere gelijkaardige procedure met betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, of (iv) er 
sprake is van enig ander geval van samenloop in hoofde van de Begunstigde.

De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en 
dat deze geen intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe;

Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal 
ondervinden van of aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of 
door overdracht (met inbegrip van fusie, splitsing of enige andere overdracht onder algemene 
titel) van een Financiering, de Schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, niet vervallen 
zal zijn door eender welke tussentijdse betaling of vergoeding van eender welk deel van de 
Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, of door enige vereffening van rekeningen 
en dat zij zal blijven bestaan voor het volledige bedrag van de Financieringen of de 
Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een eventuele verkoop van een Strategische 
Participatie of waardeschommeling;
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Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder 
voorbehoud te aanvaarden;

Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf 
en de Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking om haar 
verplichtingen uit hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op 
enig recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender welke partij met 
inbegrip van de Vennootschap en de Begunstigde zo lang de stad Sint-Niklaas vennoot is van de 
Vennootschap;

Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle uitstel, 
voordelen en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt achten;

Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of 
aangetast door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking 
met, een Begunstigde of enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe 
fundamenteel ook) van of bijvoegsel aan een Financiering of de Schadeloosstellingsverbintenis, 
de statuten van de Vennootschap of enig ander document, door het nemen, de verandering, de 
hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het nalaten van het uitvoeren of afdwingen 
van eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid met betrekking tot de Borgstelling of door iets 
te doen of niet te doen, dat in afwezigheid van deze bepaling de Borgstelling zou kunnen 
vrijgeven;

De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de stad Sint-
Niklaas kennis te geven van enige wijziging aan enige Financiering of 
Schadeloosstellingsverbintenis;

Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk 
en zonder enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en 
voorrechten met inbegrip van, doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije 
toerekening van betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een 
schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller), 2032 
(proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039 (tenietgaan van de borgstelling) van het 
Belgisch Burgerlijk Wetboek;

Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen 
(met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, 
registraties en informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig 
zouden kunnen zijn voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de 
Borgstelling.

Bijlagen
Brief ZEFIER
Zefier - Information Memorandum

ONDERSTEUNING
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Personeel (sociale dienst)

4 2019_GR_00325 Gemeenschappelijke sociale dienst personeel stad en 
OCMW: aanpassing statuten: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Personeel (sociale dienst)

Bondige toelichting
In zitting van de gemeenteraad van 24 april 2015 werden de statuten van de 
gemeenschappelijke sociale dienst personeel van stad en OCMW goedgekeurd.
Ingevolge de inwerkingtreding van het nieuw decreet lokaal bestuur, moeten de statuten 
geactualiseerd worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aangepaste statuten goed te keuren. 

Juridische grond
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel.
Decreet lokaal bestuur.
Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
Gemeenteraad van 24 april 2015: vaststelling statuten gemeenschappelijke sociale dienst 
personeel stad en OCMW

Argumentatie
Ingevolge de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur, moeten de statuten van de 
gemeenschappelijke sociale dienst personeel geactualiseerd worden. De wijzigingen situeren 
zich in artikelen 6 en 7.

Volgende aanpassingen worden voorgesteld:
- de OCMW-voorzitter wordt geschrapt uit de bestuurscommissie;
- er is geen afwisselend voorzitterschap meer tussen de schepen bevoegd voor personeel en de 
OCMW-voorzitter. Het voorzitterschap wordt steeds waargenomen door de schepen van 
personeel of diens plaatsvervanger;
- de OCMW-secretaris wordt geschrapt uit de bestuurscommissie wegens het wegvallen van 
deze functie;
- stadssecretaris wordt vervangen door algemeen directeur;
- diensthoofd personeelszaken wordt vervangen door afdelingshoofd personeel;
De voorgestelde wijzigingen werden door de bestuurscommissie van de sociale dienst 
personeel besproken en goedgekeurd in zitting van 24 juni 2019.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met algemene stemmen (41)

Artikel 1
de aanpassing van de statuten van de gemeenschappelijke sociale dienst personeel stad en 
OCMW goed te keuren.
Een exemplaar van de aangepaste statuten wordt als bijlage gehecht aan de notulen van deze 
zitting. 

Bijlagen
aangepaste statuten sociale dienst personeel 2019 

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

5 2019_GR_00324 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas: 
buitengewone algemene vergadering: akteneming agenda 
en bepaling mandaat vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van 
Waas (Interwaas) op 6 november 2019 en het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in 
deze vergadering.

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

Argumentatie
Met brief van 5 augustus, binnengekomen op 7 augustus 2019, bezorgt Interwaas de 
uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering op 6 november 2019, met volgende 
agenda:
1. Aanstelling leden raad van bestuur
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2. Verlenging van lnterwaas voor een periode van achttien jaar (tot 6 november 2037) - (decreet 
lokaal bestuur, artikel 423)
3. Evaluatierapport over de periode 2013 - 2018 en ondernemingsplan voor de periode 2019 - 
2025 (decreet lokaal bestuur, artikel 459)
4. Code van goed bestuur (decreet lokaal bestuur, artikel 434)
5. Huishoudelijk reglement (decreet lokaal bestuur, artikel 444)
6. Activiteitenprogramma en strategie voor 2020
7. Begroting 2020
8. Aanduiding van een lasthebber voor de buitengewone algemene vergadering van de 
Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het 
Linkerscheldeoevergebied op 11 december 2019 en vaststelling van diens mandaat
9. Toetreding tot de interlokale vereniging IGS Beveren Hamme Temse
10. Vaststelling van de presentiegelden

Met brief van 20 september 2019, binnengekomen op 23 september 2019, bezorgt Interwaas de 
bijlagen horende bij de bovenvermelde agendapunten. 

Volgende mandatarissen werden aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene vergadering 
van Interwaas:
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele;
met als plaatsvervanger
- de heer Filip Herman, raadslid, 12 maart 1978, Breedstraat 91, 9100 Sint-Niklaas. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 8 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, akte te nemen van de agenda van de 
algemene vergadering van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van 
Waas, die doorgaat op 6 november 2019.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger om in de algemene 
vergadering van 6 november 2019 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het 
Land van Waas, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde 
voorstellen.

Bijlagen
uitnodiging buitengewone algemene vergadering 6 november 2019
schrijven van 20 september
bijlage 1 - Ondernemingsplan_strategischplan_20190919_rvb_finaal
bijlage 2 - code goed bestuur_bav_ 20191106
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bijlage 3 - huishoudelijk reglement_bav_20191106
bijlage 4 - actieplan_2020_bav_20191106
bijlage 5 - Begroting Ontvangsten 2020 AV20191106
bijlage 6 - Begroting Uitgaven 2020 AV20191106

6 2019_GR_00347 Zwem- en recreatieverbod zwemvijver en strand 
Provinciaal Recreatiedomein De Ster: bekrachtiging 
beslissing burgemeester en kennisneming opheffing

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de beslissing van de burgemeester van 27 augustus 
2019, houdende instelling van een zwem- en recreatieverbod op de zwemvijver van Provinciaal 
Recreatiedomein De Ster, te bekrachtigen en kennis te nemen van de opheffing van het verbod 
op 12 september 2019.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Nieuwe Gemeentewet, artikel 134.

Argumentatie
Bij de visuele controle van de zwemvijver van Provinciaal Recreatiedomein De Ster Sint-Niklaas 
werd er een verdachte ernstige bloei van potentieel toxicsche cyanobacteriën of cyanobacteriën 
buiten de zwemzone vastgesteld.
De gemeten concentratie lag boven de gezondheidskundige advieswaarde van 20 µg/l 
microcystines en Zorg en Gezondheid adviseerde om een zwemverbod uit te vaardigen.
Ook andere waterrecreatie zoals surfen, duiken, waterskiën, bootje varen, roeien, pedalo, wake-
boarden, tubing, bootvissen en kajakken werd ontraden omdat de recreanten ook bij deze 
activiteiten in contact konden komen met cyanobacteriën en de toxines.

De burgemeester besliste dan ook op 27 augustus 2019 een zwem- en recreatieverbod op de 
zwemvijver van Provinciaal Recreatiedomein De Ster uit te vaardigen. Op 12 september 2019 
werd deze beslissing opgeheven. 

Artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat in geval van onvoorziene gebeurtenissen, 
waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de 
burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan 
de gemeenteraad kennis te geven met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich 
niet tot de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad 
in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
de beslissing van de burgemeester van 27 augustus 2019, waarbij een zwemverbod werd 
uitgevaardigd op de zwemvijver van Provinciaal Recreatiedomein De Ster, te bekrachtigen.
Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Artikel 2
kennis te nemen van de opheffing van het zwem- en recreatieverbod op 12 september 2019.

Bijlagen
Besluit zwem- en recreatieverbod

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

Gwen Merckx, korpschef van politie betreedt de zitting

7 2019_GR_00328 Werken: uitbreiding camerabewaking voorgevel stadhuis: 
advies

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toegelicht door burgemeester Lieven Dehandschutter. 
Interpellatie van raadsleden Anneke Luyckx en Julien Ghesquière.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter. 

Bondige toelichting
Recent werd het Sinterklaasbeeld voor het stadhuis beschadigd doordat personen op het beeld 
klommen en hierbij de rechterhand van het beeld afbraken. Het is niet de eerste keer dat het 
beeld beschadigd wordt. Daarom wordt voorgesteld om over te gaan tot het plaatsen van 
bijkomende camerabewaking gericht op de voorgevel van het stadhuis.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe positief advies te geven. 

Juridische grond
Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, en 
alle latere wijzigingen, artikel 5.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
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Argumentatie
Ingevolge artikel 5 § 1 en § 2 van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en 
het gebruik van bewakingscamera's, en alle latere wijzigingen, moet de beslissing tot het 
plaatsen van één of meer bewakingscamera's in een niet-besloten plaats worden opgenomen 
door de verantwoordelijke voor de verwerking nadat de gemeenteraad van de gemeente waar 
de plaats zich bevindt, een positief advies heeft gegeven.
Artikel 5 § 2 bepaalt dat de gemeenteraad zijn advies verstrekt na voorafgaandelijk de 
korpschef van de politiezone waar die plaats zich bevindt, te hebben geraadpleegd.
Artikel 5 § 3 van dezelfde wet bepaalt dat de verantwoordelijke voor de verwerking zijn 
beslissing meedeelt aan de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 
aan de korpschef van de politiezone waar die plaats zich bevindt.
Het advies van de gemeenteraad is vereist om de camerabewaking te kunnen aangeven bij de 
commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De korpschef van de lokale politie verleent een positief advies met betrekkking tot de plaatsing 
van deze camera's.
Er is reeds camerabewaking op de Grote Markt door middel van een tweetal politiecamera’s, 
maar deze staan niet specifiek op het stadhuis gericht. Dit zijn camera’s die 360 ° kunnen 
draaien en regelmatig van positie wisselen. Ze worden vaak op de oversteken gericht, kunnen 
bij een melding worden gebruikt om in te zoomen op het betreffende gebied en dienen ook om 
bij evenementen het marktplein te kunnen observeren, maar de kans dat ze net een feit filmen 
dat zich aan het stadhuis voordoet, is dus eerder klein.
Om zekerheid te hebben dat bij feiten de voorgevel van het stadhuis in beeld is, is het plaatsen 
van bijkomende camera’s aangewezen. Deze camera's zullen hoofdzakelijk een 
criminaliteitsfinaliteit hebben.
Nazicht in onze politionele databanken brengt aan het licht dat er doorheen de jaren vaak 
melding gemaakt werd van feiten van vandalisme, zowel op onroerende goederen als op 
voertuigen die voor het stadhuis geparkeerd stonden. Ook diefstallen komen regelmatig voor. 
Zo zijn er vrijwel jaarlijks meldingen van fietsdiefstallen.
Tevens werden er reeds enkele inbraken gepleegd en is de beveiliging van het stadhuis nadien 
ook aangepast om het risico hierop te verminderen. Toch blijft het risico bestaan, zeker gezien 
de aard van het gebouw en wat er aan te treffen valt (cash geld, rijbewijzen, identiteitskaarten, 
vingerafdrukscanners ...).

Het type camera dat wordt gekozen is uiteraard een keuze van de verwerker, maar vanuit politie 
wordt geadviseerd vaste camera’s te kiezen die zo staan opgesteld dat ze de volledige voorzijde 
(links, midden en ook de nieuw te bouwen vleugel rechts) scherp in beeld kunnen brengen. De 
kwaliteit van de camera’s is van groot belang om bij feiten een goede identificatie van de 
verdachte(n) mogelijk te maken. 4K camera’s bieden bijvoorbeeld veel scherpere beelden dan 
‘gewone’ full HD-camera’s. Ook bij het nadien inzoomen op de beelden zullen veel meer 
kenmerken zichtbaar blijven.

De wet voorziet dat bij de toegang van elke plaats die door één of meerdere vaste 
bewakingscamera's wordt gefilmd, de verantwoordelijke voor de verwerking een pictogram 
moet aanbrengen dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt. Dit houdt concreet in dat er 
op de belangrijkste toegangspunten tot de bewaakte perimeter een pictogram wordt 
opgehangen.
Hoe dit pictogram er moet uitzien en wat hierop moet vermeld worden, is terug te vinden in het 
koninklijk besluit van 28 mei 2018 (wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008) 
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tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt. Dit 
zal hier geen probleem meer vormen aangezien bij het binnenkomen van de bebouwde kom 
overal in Sint-Niklaas al een juist pictogram werd opgehangen.

Algemene gegevens met betrekking tot de camerabewaking – wettelijke context:
De verantwoordelijke voor de verwerking van de camerabewaking is het college van 
burgemeester en schepenen. De verantwoordelijke voor de camerabewaking moet ervoor 
zorgen dat een aangifte wordt gedaan bij de politiediensten conform het koninklijk besluit van 
2 juli 2008. Deze aangifte kan enkel digitaal worden gedaan via www.aangiftecamera.be. 
De beelden mogen voor een maximale wettelijke termijn van één maand worden bewaard.
De nodige aandacht moet worden besteed aan het respecteren van de principes van de 
privacywet. Zo moeten de beelden afgeschermd worden voor onbevoegden, moet er controle 
zijn op het misbruik van beelden buiten hun finaliteit en mag geen andere plaats worden 
gefilmd dan de niet-besloten plaats of moeten technische ingrepen ervoor zorgen dat enkel de 
initieel voorziene beelden exclusief worden doorgegeven. Deze richtlijnen moeten mede het 
technisch dossier bepalen.

De korpschef geeft positief advies tot de plaatsing van de bijkomende camera’s gericht op de 
voorgevel van het stadhuis zodat de gemeenteraad onder meer op basis van onderhavig verslag 
een definitief advies, zoals voorzien in artikel 5 van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van 
de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, kan formuleren.

De kosten worden geraamd op 10.000 EUR, btw inbegrepen.
De bijkomende camera's zouden gegund worden aan de huidige installateur van de camera's 
van de stad en aangesloten worden op de bestaande recorder van het stadhuis. Twee 
verschillende installateurs op één opnamesysteem is immers niet wenselijk in het kader van 
service en garantie.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 40 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V en sp.a) en 1 onthouding 
(PVDA) 

Artikel 1
positief advies te geven voor het plaatsen van bijkomende camera's gericht op de voorgevel van 
het stadhuis.

Bijlagen
Advies camerabewaking gericht op stadhuis getekende versie

8 2019_GR_00334 Rioproject Puitvoetstraat: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
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Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Schepen Carl Hanssens vraagt om dit punt samen te behandelen met punt 20. De raad stemt in. 
Interpellatie van raadslid Hasan Bilici. 

Bondige toelichting
Door de studiegroep Irtas bvba, Gasmeterstraat 81A, 9100 Sint-Niklaas, werd het bestek 
opgemaakt voor de uitvoering van het rioproject Puitvoetstraat.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor 
lokale besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, 
gewijzigd bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42 § 1, 1°a en de daarbij behorende 
koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, 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.

Argumentatie
De ontwerpopdracht voor de opdracht 'Rioproject Puitvoetstraat' werd gegund aan studiegroep 
Irtas bvba, Gasmeterstraat 81A, 9100 Sint-Niklaas.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2018/036aa opgesteld door de 
ontwerper, studiegroep Irtas bvba, Gasmeterstraat 81A, 9100 Sint-Niklaas.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- perceel 1 (Werken op openbaar domein), raming: 2.858.543,94 EUR, exclusief btw;
- perceel 2 (Afkoppelingswerken op privaat domein), raming: 220.640 EUR, exclusief btw.
De werken op openbaar domein omvatten in hoofdzaak volgende werken: aanleg van 
gescheiden riolering met huisaansluitingen en straatkolken, aanleg rijweg in KWS en weggoten, 
kantstroken en trottoirbanden, aanleg van een parkeerstrook en een fietspad in beton en 
fietsbegeleidingsstroken in kunstharsmarkering, realisatie van afwateringsgrachten en 
groenaanplanting en herstel van diverse verhardingen.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 3.079.183,94 EUR, btw verlegd.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure.
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Visum
Visum verleend: Uitvoeringskost rioproject Puitvoetstraat te voorzien in het volgende 
meerjarenplan.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
het bestek met nr. 2018/036aa en de indicatieve raming voor de opdracht 'Rioproject 
Puitvoetstraat', opgesteld door de ontwerper, studiegroep Irtas bvba, Gasmeterstraat 81A, 9100 
Sint-Niklaas, 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 
3.079.183,94 EUR, btw verlegd.

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

Artikel 3
de uitgave te verrekenen op actienummer/ramingnummer 2019160288/2019160393.

Artikel 4
de uitvoering van de voorgeschreven proeven en de eventuele bodemonderzoeken toe te 
vertrouwen aan een erkend laboratorium, via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

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

Artikel 6
eventuele sonderingen naar nutsleidingen te gunnen aan een aannemer, via 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Bijlagen
Bestek Puitvoet Sint-Niklaas
Raming Puitvoetstraat
Bijlage 1 meetstaat
Bijlage 2 Grondverzet
Bijlage 3 VGP
Bijlage 4 huisaansluitfiche
Bijlage 5 coordinatie nutsleidingen
Bijlage 6 Proevenplan
Bijlage 7 faserings-en omleidingsplan
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Bijlage 8 Technisch verslag
Bijlage 10 Afkoppelingsbestek
Bijlage 11 SOP Puitvoetstraat2
Bijlage 12 aanvullende bepalingen groen
offerte Puitvoetstraat
Plannen

9 2019_GR_00335 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van 
studieopdrachten voor technieken: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Door de dienst projecten gebouwen werden de voorwaarden opgemaakt voor een 
raamovereenkomst voor het uitvoeren van studieopdrachten voor technieken, namelijk voor 
HVAC en elektriciteit.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor 
lokale besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, 
gewijzigd bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42 § 1, 1°a en de daarbij behorende 
koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 56 §3, 5°.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de 
definitie dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen 
die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Raamovereenkomst voor het uitvoeren studieopdrachten voor 
technieken' werd een bestek met nr. 2019/020so opgesteld door de dienst projecten gebouwen.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
- basisopdracht (Uitvoeren studieopdrachten 2019-2020), raming: 100.000 EUR, exclusief btw;
- verlenging 1 (Uitvoeren studieopdrachten 2020-2021), raming: 100.000 EUR, exclusief btw;
- verlenging 2 (Uitvoeren studieopdrachten 2021-2022), raming: 100.000 EUR, exclusief btw;
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- verlenging 3 (Uitvoeren studieopdrachten 2022-2023), raming: 100.000 EUR, exclusief btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 400.000 EUR, exclusief btw.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van twaalf maanden, met drie 
opdrachtnemers in een cascadesysteem. De opdracht kan drie keer met één jaar stilzwijgend 
verlengd worden.
Volgende gunningscriteria zijn van toepassing:
- 50 % op de prijs, zijnde een vast ereloonpercentage per onderdeel (drie categoriëen voor 
elektriciteit en acht voor HVAC, afhankelijk van de kostprijs van het project);
- 50 % op de technische/kwalitatieve waarde van de dienstverlening.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de voorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exact benodigde hoeveelheden.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
het bestek met nr. 2019/020so en de indicatieve raming voor de opdracht 'Raamovereenkomst 
voor het uitvoeren studieopdrachten voor technieken', opgesteld door de dienst projecten 
gebouwen, 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 400.000 EUR, 
exclusief btw.

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

Artikel 3
de opdracht Europees bekend te maken.

Artikel 4
de uitgaven te verrekenen op de respectieve actie- en ramingnummers waarop de betreffende 
werken verrekend worden.
 

Bijlagen
Bijlage D Hydraulische optimalisatiesoftware
2019_07_15_Bestek

10 2019_GR_00336 SASK: vernieuwen inkom: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring
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Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 september 2016 besliste om een 
nieuw inkomgebouw te realiseren op de plaats van de huidige conciërgewoning, Boonhemstraat 
1. Op 2 juli 2018 werd de ontwerpopdracht gegund aan MAN architecten cvba.
Op 13 mei 2019 werd het schetsontwerp goedgekeurd door het college en de 
omgevingsvergunning werd ondertussen ingediend. 
Het definitief ontwerp voor de nieuwe inkom van de SASK werd opgemaakt door MAN 
architecten, Kalkstraat 62, 9100 Sint-Niklaas.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden voor 
het uitvoeren van de werken 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 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42 § 1, 1°a en de daarbij behorende 
koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 56 §3, 5°.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de 
definitie dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen 
die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'SASK: vernieuwen inkom' werd een bestek met nr. 2018/004aa 
opgesteld door de ontwerper MAN architecten cvba, Kalkstraat 62, 9100 Sint-Niklaas.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure.
In het ontwerp van MAN architecten cvba werd opgenomen dat de huidige conciërgewoning 
wordt afgebroken en dat deze vervangen zal worden door een nieuwbouw die op alle 
verdiepingen in nauwe verbinding staat met het bestaande gebouw.
Volgende ruimtes verdwijnen door de afbraak/verbouwing: inkom, één atelier, pauzelokaal, 
poetsberging, werkdepot en leraarswinkel.
Volgende ruimtes worden voorzien in de nieuwbouw:
- gelijkvloers: inkomruimte, ontvangstbalie, backoffice secretariaat, koffiehoek, personeelstoilet, 
werkdepot, kuisberging, omkleedruimte poetspersoneel, technische ruimte;
- eerste verdieping: bureau directie met vergaderruimte, bureau pedagogisch coördinator;
- tweede verdieping: bibliotheek met terrasje.
In de vrijgekomen lokalen worden volgende functies ondergebracht: atelierruimte, pauzelokaal 
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en opnamestudio.
Bij het geheel van dit project worden een aantal bestaande problemen aangepakt en ontstaan 
er nieuwe kwaliteiten:
1) Het probleem van leegstand wordt aangepakt: 
De conciërgewoning van de academie voor schone kunsten verkeert in slechte staat. Zelfs voor 
de tijdelijke huisvesting van personeelsleden is ze niet meer geschikt. De conciërgewoning 
wordt dus deels gebruikt voor stockage en staat voor de rest leeg. Er wordt dan ook voor 
gekozen om dit gebouw af te breken.
2) Verbeterd toezicht: 
Er is al vele jaren een toezichtsprobleem. Het secretariaat en het onthaal bevinden zich op de 
eerste verdieping, terwijl er op het gelijkvloers geen enkele vorm van toezicht is op het komen 
en gaan van leerlingen, leerkrachten, ouders, bevoegde en onbevoegde derden. In haar rapport 
van 29 mei 2015 vestigde ook de onderwijsinspectie hier opnieuw de aandacht op, met name 
omdat de veiligheid van de leerlingen niet gegarandeerd is.
Het secretariaat wordt in het ontwerp ondergebracht op het gelijkvloers. Hierbij wordt er ook 
een balie voorzien waarbij de medewerkers zicht hebben op de nieuwe toegang aan de 
Boonhemstraat. Ook de toegang aan de speelplaats wordt behouden en hierop is ook zicht 
vanuit de balie.
3) Integrale toegankelijkheid:
In de huidige situatie zijn er verschillende losse hellingen geplaatst om de niveauverschillen 
tussen de verschillende bouwfases op te vangen. In het voorliggende ontwerp worden de 
niveauverschillen weggewerkt of op een logische manier overbrugd en zijn deze integraal 
toegankelijk voor iedereen.
4) Huisvesting cultuurcentrum:
Er wordt voldoende bureauruimte gecreëerd zodat ook de medewerkers van het cultuurcentrum 
een plaats kunnen krijgen indien nodig.
5) Ruimte voor opnamestudio:
Het college in zitting van 12 september 2016 besliste om een opnamestudio te voorzien binnen 
de SASK. Deze opnamestudio zal zich bevinden in het huidige bureau van de directeur. Voor de 
verdere inrichting ervan zal een aparte gespecialiseerde firma aangesteld worden na het 
beëindigen van de bouwwerken.
6) Uitnodigend nieuw gezicht voor de academie en de Boonhemstraat:
De nieuwbouw omvat drie volumes die op elkaar gestapeld worden en zorgt voor een leesbare 
en uitnodigende ingang en dat geeft een eigen identiteit aan de SASK.
Het ontwerp voldoet ook aan alle eisen opgelegd door de brandweer, Inter (integrale 
toegankelijkheid) en aan de stedenbouwkundige voorschriften. Met elk van de betrokken 
diensten vond een overleg plaats.

De indicatieve raming werd opgemaakt door MAN architecten cvba en bedraagt 1.021.887 
EUR, exclusief btw. Dit resulteert in een enveloppekost van 1.381.224 EUR, inclusief btw.
Bij het voorleggen van het schetsontwerp bedroeg de raming 916.506,62 EUR wat resulteerde 
in een enveloppekost van 1.250.076 EUR, inclusief btw. In de bijlage wordt de verhoogde 
raming verantwoord.
Op dit moment is 1.050.000 EUR nog niet vastgelegd budget beschikbaar. De aanbesteding en 
de gunning kunnen dus doorgaan zonder dat er meteen extra budget voorzien moet worden. 
Het project kan enkel doorgaan indien nu reeds beslist wordt om later nog extra budget te 
voorzien.
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Uitgaande van een goedkeuring in zitting van heden, wordt volgende timing vooropgesteld:
- aanbesteding uitschrijven: 7 oktober 2019;
- alle offertes ontvangen: 18 november 2019 (zes weken);
- einde nazicht offertes: 18 december 2019 (inschatting);
- betekening van de gunning rond: 24 december 2019;
- start van de werken: begin februari 2020;
indien omgevingsvergunning afgeleverd is
- einde van de werken: zomer 2021.

Visum
Visum verleend: Het totale beschikbare verbinteniskrediet (= beschikbaar krediet 2019 + 
voorzien krediet voor 2020) bedraagt 1.047.123,12 EUR (op datum van 6 september 2019).
Afhankelijk van het definitieve gunningsbedrag zal blijken of er bijkomend krediet zal voorzien 
moeten worden in het volgende meerjarenplan.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
het bestek met nr. 2018/004aa en de indicatieve raming voor de opdracht 'SASK: vernieuwen 
inkom', opgesteld door de ontwerper, MAN architecten cvba, 9100 Sint-Niklaas, goed te keuren. 
De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 1.022.159,62 EUR, exclusief btw 
(61.329,58 EUR btw verlegd).

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

Artikel 3
de uitgave te verrekenen op actienummer/ramingnummer 2019170104/2019170144.

Bijlagen
Enveloppekost
Raming
Verantwoording Raming
Bijlage C_Samenvattende Meetstaat_IN TE VULLEN
Bijlage D_Detailmeetstaat architectuur
Bijlage E_Raamborderel
Bijlage F_Plan 1
Bijlage F_Plan 2
Bijlage F_Plan 3
Bijlage F_Plan 4
Bijlage F_Plan 5
Bijlage F_Plan 6
Bijlage F_Plan 7
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Bijlage F_Plan 8
Bijlage F_Plan 9
Bijlage F_Plan 10
Bijlage F_Plan 11
Bijlage F_Plan 12
Bijlage F_Plan compartimentering_+0
Bijlage F_Plan compartimentering_+1
Bijlage F_Plan compartimentering_+2
Bijlage G_Technische Bepalingen architectuur - deel 0 tot 9
Bijlage H_Principeschema
Bijlage H_Principeschets van de ventilatiegroep
Bijlage H_Ventilatieplannen
Bijlage H_Vloerverwarmingsplannen
Bijlage H_Voedingsleidingen
Bijlage H_Warmteverliezen
Bijlage I_Technische Bepalingen HVAC
Bijlage J_Guideline GBS_SintNiklaas
Bijlage J_Leidraad technieken Sint-Niklaas
Bijlage J_Lijst in en outputs
Bijlage J_Zoneindeling vloerverwarming
Bijlage K_1-FUNDERING
Bijlage K_2-STAALSTRUCTUUR +0
Bijlage K_3-STAALSTRUCTUUR +1
Bijlage K_4-STAALSTRUCTUUR +2
Bijlage K_5-OVERZICHT STAALSTRUCTUUR
Bijlage L_Technische Bepalingen Stabiliteit
Bijlage N_Uitwendige invloedsfactoren
Bijlage M_Detailmeetstaat Stabiliteit
Bijlage O_Sloopopvolgingsplan
Bijlage P_V&G-plan
Bijlage Q_EPB-voorcalculatie
Bijlage R_Sonderingsverslag
Bijlage R_Sonderingsverslag_S1
Bijlage R_Sonderingsverslag_S2
Bijlage S_Elektrische Borden
Administratief bestek

11 2019_GR_00337 Leveringen: logistiek: raamcontract leveren 
kantoormateriaal: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
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Er moet een nieuw contract afgesloten worden voor het leveren van kantoormateriaal voor het 
stadsbestuur en alle verbonden entiteiten.
De indicatieve raming hiervoor bedraagt 240.000 EUR (inclusief btw), voor de gehele looptijd 
van vier jaar.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en de voorwaarden goed te 
keuren. 

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 29 april 1999 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt, en latere wijzigingen.
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 van 17 juli 2000 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten houdende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt, en latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, 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.

Argumentatie
In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door het team overheidsopdrachten 
(leveringen en diensten), in overleg met de dienst logistiek en de afdeling plannen en 
ontwikkelen.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- perceel 1 (Klein elektro en accessoires);
- perceel 2 (Papierwaren);
- perceel 3 (Kantoormateriaal);
- perceel 4 (Toners en inkten);
- perceel 5 (Schoolmateriaal).
Volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- prijs 40 %;
- leveringskosten 10 %;
- aanbod duurzame kantoorartikelen 10 %;
- productcycli en leverketen 10 %;
- gebruiksvriendelijkheid van het online bestelsysteem 20 %;
- beoordeling productgamma 10 %.
Het gunningscriterium prijs wordt op 40 % gezet omdat voor dit dossier de nadruk op 
duurzaamheid ligt, waarbij de prijs ondergeschikt is. Dit wordt als absolute prioriteit genomen. 
Bij het beoordelen en afnemen van producten zal volgende rangorde gehanteerd worden: 
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duurzame producten - huismerken - A-merken. 
Voor het objectief beoordelen van de ingediende offertes wordt een jury samengesteld 
bestaande uit:
- vertegenwoordigers van het team overheidsopdrachten;
- vertegenwoordigers van de dienst logistiek;
- vertegenwoordiger van de afdeling plannen en ontwikkelen (duurzaamheid).
Het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten) stelt voor om vrijwillig Europees te 
publiceren, aangezien deze publicatiedrempel bijna bereikt is. Dit veroorzaakt geen vertraging 
voor de procedure, maar is wel nuttig om procedurefouten te vermijden bij onvoorziene groei 
van de afname.
Het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten) adviseert akkoord te gaan met de wijze 
van gunning, namelijk openbare procedure op Europees niveau, de raming (198.347,11 EUR + 
41.652,89 EUR (21 % btw) = 240.000 EUR) en de voorwaarden van deze opdracht.

Adviezen
Duurzaamheid: Gunstig advies.
Logistiek: Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Op actienummer 1510 (Aankopen van kantoormateriaal uit voorraad en op 
speciaal verzoek en dergelijke om een efficiënte werking te kunnen garanderen) werd jaarlijks 
66.000 EUR voorzien.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
akkoord te gaan met de wijze van gunning, namelijk de openbare procedure op Europees 
niveau, de indicatieve raming (198.347,11 EUR + 41.652,89 EUR (21 % btw) = 240.000 EUR) en 
de voorwaarden voor het leveren van kantoormateriaal voor het stadsbestuur en verwante 
entiteiten.

Artikel 2
een jury samen te stellen voor het objectief beoordelen van de ingediende offertes, bestaande 
uit:
- vertegenwoordigers van het team overheidsopdrachten;
- vertegenwoordigers van de dienst logistiek;
- vertegenwoordiger van de afdeling plannen en ontwikkelen (duurzaamheid).

Bijlagen
2019-007 Inventaris
2019-007 Bestek
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12 2019_GR_00338 Politiehuis: verbouwing inkom: wijze van gunning, raming 
en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Interpellatie van raadsleden Jos De Meyer en Jef Maes. 
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Door de dienst projecten gebouwen werd het definitief ontwerp opgemaakt voor het verbouwen 
van de inkom van het politiehuis.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor 
lokale besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, 
gewijzigd bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42 § 1, 1°a en de daarbij behorende 
koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 56 §3, 5°.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de 
definitie dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen 
die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In de lokalen rondom het onthaal van het politiehuis zijn al jaren problemen met de 
klimatisatie. Deze lokalen zullen afgekoppeld worden van het bestaande, niet optimaal 
werkende ventilatiesysteem en worden voorzien van een apart klimatisatiesysteem waarbij 
temperatuur, hoeveelheid verse lucht en luchtvochtigheid op de best mogelijke manier 
geregeld zal worden.
Tegelijkertijd wil de politie de werking optimaliseren. Daarom worden een aantal lokalen 
heringedeeld. De wachtzaal wordt akoestisch afgescheiden van de inkom en balie. Bij de 
inkom wordt een balie ingericht met een nieuw naastliggend gesprekslokaal. De medewerkers 
in beide lokalen werken samen en zorgen zo voor een verhoogde veiligheid. Tussen de 
meldkamer en de keuken wordt een nieuwe opdeling gemaakt zodat deze ruimtes zowel apart 
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als tesamen gebruikt kunnen worden, wat tijdens crisissituaties nodig kan zijn. 
De plannen werden in grondig overleg met de politiediensten opgemaakt. Op basis hiervan 
werd door de dienst projecten gebouwen een bestek 'politiehuis:verbouwing inkom' met nr. 
2018/029aa opgesteld. De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 
198.560,51 EUR, btw verlegd. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van 
openbare procedure.

Visum
Visum verleend mits voorwaarden: Gunstig mits bedrag binnen de voorziene 200.000 EUR 
(inclusief btw) valt. Indien bedrag hoger uitvalt, moet dit saldo voorzien worden in 2020.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
het bestek met nr. 2018/029aa en de indicatieve raming voor de opdracht 'politiehuis: 
verbouwing inkom', opgesteld door de dienst projecten gebouwen, 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 198.560,51 EUR, btw verlegd.

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

Artikel 3
de uitgave te verrekenen op artikel 33001/723-60 van het politiebudget.

Bijlagen
Raming
Bijlage C_Samenvattende meetstaat_IN TE VULLEN
Bijlage D_Detailmeetstaat architectuur
Bijlage E_Plan 1
Bijlage E_Plan 2
Bijlage F_Technische Bepalingen architectuur
Bijlage G_Afbraak Aerolisch
Bijlage G_Afbraak Elektrisch
Bijlage G_Afbraak Hydraulisch
Bijlage G_Concept Aerolisch
Bijlage G_Concept Elektrisch +0
Bijlage G_Concept Elektrisch -1
Bijlage G_Concept Hydraulisch
Bijlage G_PID.pdf
Bijlage G_Puntenlijst Johnson Controls
Bijlage H_Technische Bepalingen HVAC
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Bijlage I_Leidraad technieken Sint-Niklaas
Bijlage J_Guideline GBS_SintNiklaas
Bijlage K_V&G-plan
Administratief bestek

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

13 2019_GR_00329 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas: 
vertegenwoordiging in het adviescomité 'wijk-werken': 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De gemeenteraad besliste in zitting van 27 oktober 2017 de organisatie van 'wijk- werken' toe 
te vertrouwen aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas. Met brief van 27 
augustus 2019 vraagt Interwaas om de vertegenwoordigers in het adviescomité mee te delen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers in het adviescomité 'wijk-werken' 
goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2017 houdende de toekenning van de organisatie van 
wijk-werken aan Interwaas.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 27 oktober 2017 om de organisatie van het 'wijk-
werken' toe te vertrouwen aan Interwaas. Momenteel wordt het stakeholdersoverleg voor het 
stadsbestuur opgevolgd door de schepen voor economie en de adviseur economie en 
tewerkstelling. Voor het OCMW wordt het project door de teamcoördinator activering 
opgevolgd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan om dezelfde vertegenwoordiging te 
bestendigen in het adviescomité.
Afhankelijk van de agendapunten kan onderling afgesproken worden wie aanwezig zal zijn op 
het overleg namens het stadsbestuur.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 8 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
schepen voor economie, Ine Somers, de adviseur lokale economie en tewerkstelling, Eric van 
Remortel, en de teamcoördinator activering, Christine Soyez, af te vaardigen in het 
adviescomité 'wijk-werken' van Interwaas.

14 2019_GR_00340 Zakelijke rechten: KLJ Lokaal Sinaai vzw: renteloze lening 
met hypothecair mandaat: voorwaarden akte: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem. 

Bondige toelichting
KLJ Lokaal Sinaai vzw bouwt momenteel een nieuw lokaal op het perceel gelegen 
Vleeshouwersstraat 4E, 9112 Sinaai. Om het lokaal te kunnen afwerken vraagt KLJ Lokaal Sinaai 
vzw een renteloze lening aan de stad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden vast te stellen van de ontwerpakte voor 
het verlenen van een renteloze lening ten bedrage van 20.000 EUR, gekoppeld aan een 
hypothecair mandaat.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 56, 40 en 41.

Argumentatie
KLJ Lokaal Sinaai vzw, Helsvuurstraat 20, 9112 Sinaai, werd opgericht met als doel het 
verwerven, het bouwen, het onderhouden en het beheren van gebouwen waarvan KLJ Sinaai de 
hoofdgebruiker is. In het voorjaar 2017 zijn de effectieve werkzaamheden gestart voor de bouw 
van een nieuw lokaal voor de KLJ van Sinaai op het perceel gelegen Vleeshouwersstraat 4E 
(Spreeuw), 9112 Sinaai, kadastraal bekend 10de afdeling, sectie B, deel van nummers 1137B en 
1138A. Dit perceel werd door de stad in opstal gegeven aan KLJ Lokaal Sinaai vzw.
Het lokaal is momenteel winddicht afgewerkt met uitzondering van de voegwerken en de 
bekledingen. De werken voor de binnenafwerking zijn lopende. Om het lokaal volledig te 
kunnen afwerken moeten nog volgende werken gebeuren:
- het aankopen en plaatsen van sanitaire toestellen;
- het aankopen en plaatsen van de keukeninstallatie;
- het aankopen en plaatsen van de tussenwanden om het gebouw te kunnen opsplitsen in 
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verschillende leeftijdslokalen;
- het plaatsen van de binnendeuren;
- binneninrichting van de berging voor spelmateriaal;
- voegwerken van het paramentwerk aan de buitenzijde;
- het aankopen en plaatsen van de bekleding en de verlichting aan de onderzijde van het 
overdekt terras;
- het aanvullen van het terrein en het inzaaien van gras.
Om de afwerking te kunnen realiseren vraagt KLJ Lokaal Sinaai vzw aan de stad Sint-Niklaas 
een renteloze lening van 20.000 EUR. 
De belangrijkste bepalingen van de ontwerpakte tot renteloze lening met hypothecair mandaat 
zijn de volgende:
- renteloze lening van 20.000 EUR, terugbetaalbaar op twintig jaar, de terugbetalingen zijn 
jaarlijks gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer;
- de betalingen gebeuren op basis van voorgelegde facturen en vorderingsstaten en een 
betaalbaarstelling door het college van burgemeester en schepenen;
- de eerste terugbetaling moet gebeuren uiterlijk op de vervaldag van het kalenderjaar volgend 
op dat waarin de uitbetaling van de renteloze lening is gebeurd;
- hypothecair mandaat op een perceel grond met aanhorigheden gelegen Vleeshouwersstraat 
4E (Spreeuw), 9112 Sinaai, kadastraal bekend 10de afdeling, sectie B, deel van perceelnummers 
1137B en 1138A.

Adviezen
Jeugd (JEU): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
de voorwaarden goed te keuren van het ontwerp van akte betreffende het verlenen van een 
renteloze lening ten bedrage van 20.000 EUR, gekoppeld aan een hypothecair mandaat, aan KLJ 
Lokaal Sinaai vzw, Helsvuurstraat 20, 9112 Sinaai, voor de afwerking van het nieuw lokaal van 
KLJ Sinaai dat gebouwd wordt op het perceel gelegen Vleeshouwersstraat 4E (Spreeuw), 9112 
Sinaai, kadastraal bekend 10de afdeling, sectie B, deel van perceelnummer 1137B en 1138A.
Een exemplaar van dit ontwerp van akte 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
KLJ Sinaai - lening + hypothecair mandaat
Plan opstal KLJ Sinaai
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15 2019_GR_00341 Rooilijnplannen: ontwerp rooilijnplan Luitentuitstraat: 
voorlopige vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Naar aanleiding van het rioproject in de Luitentuitstraat, uitgevoerd in 2014, werd er een 
rooilijnplan opgemaakt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rooilijnplan Luitentuitstraat voorlopig vast 
te stellen waarna een openbaar onderzoek zal gehouden worden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

Argumentatie
De atlas der buurtwegen en veel oude rooilijnplannen (uit de jaren 1850-…) zijn niet meer te 
reconstrueren op het terrein, met andere woorden is er soms geen duidelijk zicht meer op de 
grens tussen openbaar en privaat terrein.
Deze atlas der buurtwegen (1841) is van toepassing voor veel straten op het grondgebied, zo 
ook voor de Luitentuitstraat en de straten die erop aansluiten, zijnde Kernemelkstraat, 
Haneweestraat, Oude Heirweg en Riemeersstraat.
Voor de Luitentuitstraat zijn er in het verleden twee rooilijnplannen opgemaakt (op 22 augustus 
1956 en op 15 mei 1970). Beiden werden nooit goedgekeurd bij koninklijk besluit, waardoor 
officieel de atlas der buurtwegen bleef gelden. Niettegenstaande er geen koninklijk besluit was, 
werd er in het verleden wel meermaals rekening gehouden met het plan van 15 mei 1970 
(bijvoorbeeld als grens voor een nieuwe verkaveling).
Het riodossier, uitgevoerd in 2014, was de ideale gelegenheid om de rooilijn (grens tussen privé 
en openbaar domein) éénduidig vast te leggen, dit door de opmaak van een nieuwe rooilijn.
De opmaak van de nieuwe rooilijn gaat over het tracé Luitentuitstraat en de aanzetten naar de 
verschillende zijstraten, zoals ook het tracé dat heraangelegd werd in het kader van het 
riodossier.
Het is dus aangewezen het nieuw opgemaakte rooilijnplan vast te stellen. Om de rooilijn te 
realiseren zijn twintig innemingen en acht wederafstanden nodig. Deze kunnen verwezenlijkt 
worden naarmate er gebouwd en verbouwd wordt.
Voor de opmaak van de rooilijn is in eerste instantie rekening gehouden met de uit te voeren 
werken, anderzijds wordt gestreefd naar een minimum aan innemingen.
Dit laatste heeft tot gevolg dat de rooilijn een grillige vorm heeft.
Door dit nieuwe rooilijnplan vast te stellen wordt beoogd de grens tussen privé en openbaar 
domein éénduidig vast te leggen (met LB72 coördinaten) en deze ten allen tijde te kunnen 
reconstrueren op het terrein.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
het ontwerp rooilijnplan Luitentuitstraat, opgemaakt door SWBO bvba op 8 oktober 2015, laatst 
gewijzigd op 1 maart 2019, voorlopig vast te stellen.

Artikel 2
het ontwerp rooilijnplan Luitentuitstraat te onderwerpen aan een openbaar onderzoek zoals 
voorgeschreven in artikel 17 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

Bijlagen
Innemingsplan Luitentuitstraat 01-03-2019
Rooilijnplan Luitentuitstraat 01-03-2019
Grondinn-lijst LUITENTUITSTRAAT dd. 29-04-2019

16 2019_GR_00342 Rooilijnplannen: ontwerp rooilijnplan Heimolenstraat – 
Kiemerstraat – Weverstraat: voorlopige vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de uitgevoerde rioleringswerken werd een rooilijnplan opgemaakt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rooilijnplan Heimolenstraat - Kiemerstraat - 
Weverstraat voorlopig vast te stellen waarna een openbaar onderzoek zal gehouden worden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

Argumentatie
De bestaande rooilijnplannen van Heimolenstraat, Weverstraat en Kiemerstraat zijn oud en niet 
meer actueel.
De reeds uitgevoerde rioleringswerken in deze straten vormen de ideale gelegenheid om een 
rooilijnplan op te maken in overeenstemming met de actuele toestand.
De bestaande rooilijnen of grenzen privaat/openbaar domein werden grotendeels behouden, 
mits hier en daar een paar kleine aanpassingen die ervoor zorgen dat de rooilijnen meer 
aansluiten bij de actuele toestand.
De rioleringswerken werden uitgevoerd binnen de bestaande visuele grenzen.
Alle verkavelingen langs het traject werden opgezocht en afgestemd op het ontwerp-
rooilijnplan.
Ter realisatie van de rooilijn kunnen in de toekomst een beperkt aantal innemingen gebeuren, 
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maar het is niet de bedoeling om deze in de nabije toekomst allemaal te verwezenlijken. Deze 
zullen gebeuren bij bouwen of verbouwingen. Een innemingsplan werd bijgevolg niet 
opgemaakt. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
het ontwerp rooilijnplan Heimolenstraat - Kiemerstraat - Weverstraat, opgemaakt door 
studiegroep Irtas bvba op 7 januari 2018, laatst gewijzigd op 31 januari 2019, voorlopig vast te 
stellen conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.

Artikel 2
het ontwerp rooilijnplan te onderwerpen aan een openbaar onderzoek, zoals voorgeschreven in 
artikel 17 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

Bijlagen
Sint-Niklaas Heimolenstraat rooilijnplan 04032019 definitief

17 2019_GR_00343 Rooilijnplannen: ontwerp rooilijnplan Gentstraat - 
Nauwstraat: voorlopige vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de geplande rioleringswerken werd de rooilijn gewijzigd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rooilijnplan Gentstraat – Nauwstraat 
voorlopig vast te stellen waarna een openbaar onderzoek zal gehouden worden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019. 

Argumentatie
Voor de Gentstraat is er een bestaand rooilijnplan met koninklijk besluit van 16 maart 
1965. Voor de Nauwstraat is er een bestaand rooilijnplan met koninklijk besluit van 24 juni 
1955.
Ter hoogte van het kruispunt Gentstraat-Nauwstraat is bij aankoopakte van 21 augustus 2000 
een gedeelte ingelijfd bij het openbaar domein. Hierdoor is de bestaande rooilijn opgeschoven. 
Verder is het op ditzelfde kruispunt wenselijk de rooilijn te verleggen naar de voorgevel van een 
aantal rijwoningen die momenteel getroffen zijn (deze woningen kregen in het verleden ook 
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reeds de toestemming om te verbouwen).
Voor de uitvoering van geplande rioleringswerken zijn een beperkt aantal innemingen nodig.
De bestaande rooilijnplannen zijn oud en niet altijd meer duidelijk te interpreteren. De inname 
uit het verleden (zoals hierboven aangegeven) en de nieuwe innemingen (in het kader van de 
geplande werken) zorgen ervoor dat de huidige rooilijnplans niet meer actueel zijn.
Het  riodossier voor beide straten is de ideale gelegenheid om de rooilijn (grens tussen privé en 
openbaar domein) éénduidig vast te leggen op de actuele toestand. Op een beperkt aantal 
plaatsen zal de bestaande rooilijn wijzigen. 
Voor de innames die hieruit voortvloeien is een innemingsplan opgemaakt.
De werken worden hoofdzakelijk uitgevoerd binnen de bestaande visuele grenzen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
het ontwerp rooilijnplan Gentstraat – Nauwstraat voorlopig vast te stellen conform de bijlagen 
gehecht aan de notulen van deze zitting.

Artikel 2
het ontwerp rooilijnplan te onderwerpen aan een openbaar onderzoek, zoals voorgeschreven in 
artikel 17 van het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.

Bijlagen
0210057_AB_innemingsplan-2
1003-300419-Onteigeningsplan1_wijziging 2019
Rooilijnplan1
Rooilijnplan2

18 2019_GR_00345 Straatnamencommissie: aanstellen leden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
In zitting van 24 mei 2019 besliste de gemeenteraad een straatnamencommissie op te richten 
en samen te stellen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de leden voor deze commissie aan te stellen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40,41 en 56.
Gemeenteraadsbeslissing van 24 mei 2019 betreffende de oprichting en samenstelling van een 
straatnamencommissie.
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Argumentatie
In zitting van 24 mei 2019 besliste de gemeenteraad een stedelijke straatnamencommissie op 
te richten en als volgt samen te stellen:
- voorzitter: schepen bevoegd voor patrimonium;
- gewone leden: één lid per fractie (niet stemgerechtigd);
- leden-experts: tien leden die bijzonder deskundig zijn op het gebied van toponomie en 
afgevaardigd worden door volgende verenigingen/raden/diensten:
   - Heemkring Den Dissel Sinaai;
   - Heemkundige Kring Nieuwkerken;
   - Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land Van Waas;
   - stedelijk archief;
   - stedelijke openbare bibliotheek;
   - stedelijke dienst leven;
   - stedelijke dienst toerisme;
   - stedelijke cultuurraad;
   - stedelijke emancipatieraad;
   - Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Sint-Niklaas;
- secretaris: deskundige patrimonium.
De verenigingen/raden/diensten werden aangeschreven met de vraag een vertegenwoordiger 
voor de raad aan te duiden.
De stedelijke emancipatieraad is ontbonden in januari 2015.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd volgende personen aan te stellen als lid namens de 
stedelijke straatnamencommissie:
- de heer Etienne De Meester namens de Heemkring Den Dissel Sinaai;
- de heer Staf van de Voorde namens de Heemkundige Kring Nieuwkerken;
- de heer Koen Verstraeten namens de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land Van 
Waas;
- mevrouw Patty De Meester namens het stedelijk archief;
- de heer Rik Van Daele namens de stedelijke openbare bibliotheek;
- mevrouw Katrijn Wauman namens de stedelijke dienst leven;
- de heer Geert De Bock namens de stedelijke dienst toerisme;
- de heer Chris De Beer namens de stedelijke cultuurraad;
- de heer Jos Daems namens de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Sint-Niklaas;
- de heer Luk Huys namens N-VA;
- de heer Bart Willems namens Groen;
- de heer Ronny Suy namens Open Vld;
- de heer Frans Wymeersch namens Vlaams Belang;
- de heer Kristof Van Gansen namens CD&V;
- de heer Hasan Bilici namens sp.a;
- de heer Luc Van Buynder namens PVDA;
- secretaris: Davy Baetens, deskundige patrimonium.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)
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Artikel 1
ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 24 mei 2019, betreffende het oprichten en 
samenstellen van een stedelijke straatnamencommissie, volgende personen aan te stellen als 
lid van deze commissie:
- de heer Etienne De Meester namens de Heemkring Den Dissel Sinaai;
- de heer Staf van de Voorde namens de Heemkundige Kring Nieuwkerken;
- de heer Koen Verstraeten namens de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land Van 
Waas;
- mevrouw Patty De Meester namens het stedelijk archief;
- de heer Rik Van Daele namens de stedelijke openbare bibliotheek;
- mevrouw Katrijn Wauman namens de stedelijke dienst leven;
- de heer Geert De Bock namens de stedelijke dienst toerisme;
- de heer Chris De Beer namens de stedelijke cultuurraad;
- de heer Jos Daems namens de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Sint-Niklaas;
- de heer Luk Huys namens N-VA;
- de heer Bart Willems namens Groen;
- de heer Ronny Suy namens Open Vld;
- de heer Frans Wymeersch namens Vlaams Belang;
- de heer Kristof Van Gansen namens CD&V;
- de heer Hasan Bilici namens sp.a;
- de heer Luc Van Buynder namens PVDA;
- secretaris: Davy Baetens, deskundige patrimonium.

19 2019_GR_00346 Intergemeentelijk project ter ondersteuning van het 
lokaal woonbeleid: toetreding: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Op 1 januari 2019 trad het besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid in 
werking. Hierin is een nieuwe subsidieregeling voor Intergemeentelijke 
samenwerkingsprojecten (IGS) woonbeleid voor de periode 2020 - 2025 voorzien, waardoor ook 
nieuwe projecten kunnen starten. Interwaas treedt in het Waasland op als initiatiefnemer voor 
de indiening van een subsidieaanvraag bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen voor de 
oprichting van drie intergemeentelijke projecten (met telkens drie gemeententen) 
ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- akkoord te gaan met de toetreding tot het intergemeentelijk project ter ondersteuning van het 
lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025, waarvoor Interwaas de initiatiefnemer is in het 
Waasland;
- akkoord te gaan met de uitvoering van de verplichte basistaken lokaal woonbeleid, omdat bij 
niet-uitvoering de subsidie vervalt voor die beleidsprioriteit waaronder de actie valt en dit a 
rato van het aantal huishoudens van de betreffende gemeente. De stad verbindt zich ertoe in dit 
geval het verlies van werkingsmiddelen voor het intergemeentelijk project evenredig te 



Gemeenteraad 36/55 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
27 september 2019

compenseren aan Interwaas;
- ermee akkoord te gaan dat het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd te 
beslissen over de verdeling van de taken tussen het intergemeenltijke project ter ondersteuning 
van het lokaal woonbeleid en Sint-Niklaas. De personeelsinzet zal in een aparte overeenkomst 
vastgelegd worden;
- ermee akkoord te gaan dat het college van burgemeester en schepenen de mandataris en een 
vervanger aanduidt als vertegenwoordiger van Sint-Niklaas in de stuurgroep;
- kennis te nemen van de aanvullende taken waarvoor een aanvullende subsidie is aangevraagd 
door Sint-Niklaas bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen voor de periode 2020-2022.

Juridische grond
Beleidsprogramma 2019-2024, actie 13 Werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid.
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Argumentatie
De lokale besturen hebben conform artikel 28, §1 van de Vlaamse Wooncode de regierol voor 
het woonbeleid op hun grondgebied. Dit betekent dat ze een coördinerende en sturende rol 
opnemen om het woonbeleid op lokaal niveau te realiseren. Ze hebben een aantal belangrijke 
uitvoerende taken op het vlak van betaalbaar wonen, kwaliteitsbewaking en dienstverlening 
naar de burger.
Op 1 januari 2019 trad het besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid in 
werking. Hierin is een nieuwe subsidieregeling voor Intergemeentelijke 
samenwerkingsprojecten (IGS) woonbeleid voor de periode 2020-2025 vervat. Ook nieuwe IGS-
projecten kunnen opstarten.
Met deze Vlaamse subsidie wil de Vlaamse Regering de gemeenten ondersteunen in hun 
regisseursrol en hen stimuleren om intergemeentelijk samen te werken met het oog op de 
realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:
1. de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de 
woonnoden;
2. de gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;
3. de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.
Daartoe moeten de deelnemende steden en gemeenten een aantal verplichte activiteiten 
uitvoeren (zie bijlage). Zij kunnen desgewenst ook een aantal aanvullende activiteiten 
uitvoeren. Bij de uitvoering van het project moeten de steden en gemeenten bijzondere 
aandacht besteden aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en aan 
transversale en bovenlokale thema's die raakpunten hebben met wonen.

Samenwerking met Vlaams Energiehuis
Wonen-Vlaanderen verplicht gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden om 
een partnerschap aan te gaan met een Energiehuis. Interwaas is het energiehuis in de regio. Het 
is de bedoeling om beide zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en dan in het bijzonder wat 
betreft de loketwerking ‘wonen en energie’. Bedoeling is om te streven naar een uniek energie- 
en woonloket waarbij de gemeenten/steden in hun eerstelijnsfunctie door Interwaas 
ondersteund worden en waar het IGS en Energiehuis zullen instaan voor de 
tweedelijnsinvulling.
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Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas treedt op als initiatiefnemer voor het 
indienen van een subsidieaanvraag bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen voor drie clusters 
lokaal woonbeleid met telkens drie gemeenten. Via intergemeentelijke samenwerking en de 
daaraan gekoppelde subsidies kunnen de negen steden en gemeenten hun lokaal woonbeleid 
kwalitatief en professioneel verder uitbouwen. 
De drie clusters zijn als volgt samengesteld:
Cluster Waas 1: Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Stekene;
Cluster Waas 2: Kruibeke, Moerbeke, Sint-Niklaas;
Cluster Waas 3: Beveren, Hamme, Temse.

In dit kader kunnen lokale besturen een beroep doen op de ondersteuning en 
deskundigheid van Interwaas, het Agentschap Wonen-Vlaanderen en de Provincie Oost-
Vlaanderen.
De ondersteuning bestaat uit een subsidie voor de verplichte activiteiten, eventueel verhoogd 
met een subsidie voor de aanvullende activiteiten. 
Verplichte activiteiten: de subsidie wordt berekend op basis van een puntensysteem, waarbij 
een subsidiepunt overeenstemt met 12.000 EUR per werkingsjaar. De subsidie voor de 
verplichte activiteiten bedraagt vijf subsidiepunten, welke cumulatief verhoogd kunnen worden 
op basis van:
- aantal private huishoudens in het werkingsgebied;
- aantal nieuwe gemeenten in een IGS-Project;
- aantal gemeenten binnen het werkingsgebied met minimum 2.500 en maximum 5.000 private 
huishoudens. De subsidie voor de verplichte activiteiten kan niet meer bedragen dan twaalf 
subsidiepunten.

 aantal punten IGS 1 IGS 2 IGS 3
indien 2 gemeenten 4    
indien  3-5 gemeenten 5 5 5 5
indien minstens 6 gemeenten 6    
private huishoudens 20.001 - 30.000 1    
private huishoudens 30.001 - 40.000 2 2   
private huishoudens vanaf 40.000 3  3 3
1-2 gemeenten zonder IGS-verleden 1    
vanaf 3 gemeenten zonder IGS-verleden 2 2 2 2
1-3 kleine gemeenten (<5000 huishoudens) 1  1  
Aantal punten  9 11 10

Basissubsidie cluster 1: 108.000 EUR
Basissubsidie cluster 2: 132.000 EUR
Basissubsidie cluster 3: 120.000 EUR
Totaal basissubsidie:      360.000 EUR

Vanaf 2023 vermindert de basissubsidie met twee punten of 24.000 EUR per cluster, dus 72.000 
EUR in het totaal omdat er dan geen punten meer bekomen worden voor ‘aantal gemeenten 
zonder IGS verleden’. De basissubsidie zal aangewend worden voor extra personeelsinzet. De 
aanvullende subsidie zal voor de eerste drie jaar 2020-2022 door het IGS wonen worden 
doorgestort naar die gemeente die de aanvullende activiteit uitvoert (zie bijlage). Dit wordt 
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herbekeken voor de periode 2023-2025 omdat er dan waarschijnlijk vanuit het IGS een aantal 
gezamenlijke aanvullende activiteiten zullen worden opgenomen.

Het project voorziet in volgende personeelsbezetting onder voorbehoud van goedkeuring van 
het subsidiedossier door Wonen Vlaanderen:
1,5 VTE clustercoördinator wonen (dus 0,5 VTE per cluster) met volgende taken: 
- samenbrengen en afstemmen lokale woonbeleidsvisie;
- organiseren stuurgroep IGS (tweemaal per jaar);
- opvolgen lokaal woonoverleg;
- regionale woningmarkt in kaart brengen;
- ontwikkeling in regelgeving opvolgen;
- lokale regelgevende initiatieven ondersteunen (bijvoorbeeld opmaak leegstandsreglement, 
lokaal toewijzingsreglement, actieprogramma sociale woningen, premiereglementen ...);
- blik op de toekomst: welke aanvullende taken nemen de negen lokale besturen al dan niet 
gezamenlijk op vanaf 1 januari 2023?
2,5 VTE deskundige wonen met volgende taken:
- ondersteunen eerstelijnsadvies woon- en energieloket;
- organiseren tweedelijnsadvies woon- en energieloket;
- ondersteunen woonkwaliteitsbeleid door uitvoeren woonkwaliteitsonderzoeken, opmaken 
technisch verslag, bemiddeling tussen huurder en verhuurder, ondersteuning bij hoorzitting, 
voorbereiden besluiten burgemeester …;
- ondersteunen bij opmaak leegstandsregister: evaluatie leegstandsreglement, actualisatie 
leegstandsregister, plaatsbezoeken, opmaken technisch verslag...

De tijdsinvestering van de deskundige wonen per stad en gemeente binnen één cluster is 
berekend op basis van het aantal huishoudens. Indien een lokaal bestuur bijkomend beroep 
wil doen op de deskundige van het IGS, dan kan dit via het kostendelend principe van 
Interwaas aan 52 EUR per uur.

Cluster 1: minimum 0,75 VTE deskundige

LOKEREN 0,375
SINT-GILLIS-WAAS 0,1875
STEKENE 0,1875

Cluster 2: minimum 0,875 VTE deskundige  

KRUIBEKE 0,1875
MOERBEKE 0,1875
SINT-NIKLAAS 0,5

Cluster 3: minimum 0,875 VTE deskundige   

BEVEREN 0,375
HAMME 0,25
TEMSE 0,25
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1,5 VTE administratief medewerker met volgende taken:
- ondersteuning bij onderzoeken woningkwaliteit: briefwisseling, maken 
afspraken/planning…
- ondersteuning leegstandsregister: briefwisseling, voorbereidend werk plaatsbezoeken op 
basis van vermoedenslijst, voorbereiding beslissingen op basis van verslag deskundige, 
opvolgen bezwaren heffing…

De tijdsinvestering van de administratief medewerker per stad en gemeente binnen één cluster 
is berekend op basis van het aantal huishoudens.

Cluster 1: minimum 0,45 VTE  administratief medewerker

LOKEREN 0,225
SINT-GILLIS-WAAS 0,1125
STEKENE 0,1125

Cluster 2: minimum 0,525 VTE administratief medewerker 

KRUIBEKE 0,1125
MOERBEKE 0,1125
SINT-NIKLAAS 0,3

Cluster 3: minimum 0,525 VTE administratief medewerker 

BEVEREN 0,225
HAMME 0,15
TEMSE 0,15

De personeelsinzet voor Sint-Niklaas zal later in een aparte overeenkomst met Interwaas 
worden vastgesteld.

Taken lokaal bestuur
Het besluit lokaal woonbeleid legt verplichtingen op aan het lokaal bestuur en bij uitbreiding 
aan een IGS wonen (zie bijlage). De subsidie die Wonen-Vlaanderen geeft voor een IGS-
project is niet toereikend om alle verplichte basisactiviteiten te kunnen uitvoeren. Aangezien 
de Wase lokale besturen een deel van de verplichte basisactiviteiten zelf zullen uitvoeren, 
wordt geen financiële bijdrage aan de gemeenten gevraagd. 
Bij niet-uitvoering van de verplichte basistaken door een gemeente, vervalt de subsidie 
volledig voor die beleidsprioriteit waaronder de actie valt en dit a rato van het aantal 
huishoudens van de betreffende gemeente. De lokale besturen verbinden zich ertoe in dat 
geval het verlies aan werkingsmiddelen voor het IGS (en dus de andere deelnemende 
gemeenten) evenredig te compenseren.
Om deze reden zal de coördinator van het IGS samen met de stuurgroep alle verplichte 
basisactiviteiten voor lokaal bestuur en IGS opvolgen, tijdig aangeven dat aan een 
basisactiviteit niet zal uitgevoerd worden en mogelijke oplossingen voorstellen.

Aanvullende activiteiten
De subsidie wordt berekend als een percentage van de subsidie van de verplichte activiteiten: 
5 % voor een aanvullende activiteit uit de lijst van Agentschap Wonen-Vlaanderen, 3 % voor 
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een eigen voorstel van aanvullende activiteit en dit a rato van het aantal huishoudens per 
gemeente dat zich voor deze aanvullende taak engageert.
De aanvullende activiteiten hoeven niet in elke deelnemende stad/gemeente van het 
werkingsgebied uitgevoerd te worden. In overleg met Interwaas en na advies van Agentschap 
Wonen-Vlaanderen wordt voor de aanvullende activiteiten zoals vermeld in de bijlage 
'overzicht ingediende aanvullende activiteiten voor Sint-Niklaas' subsidie aangevraagd.

Stuurgroep
De projecten worden begeleid en ondersteund door een stuurgroep waarin elke deelnemende 
gemeente ten minste is vertegenwoordigd door een mandataris. De stuurgroep komt minstens 
twee keer per werkingsjaar samen. Op de eerste stuurgroepvergadering van elk werkingsjaar, 
die plaatsvindt in het eerste kwartaal, bespreekt de stuurgroep in welke mate de activiteiten 
uitgevoerd werden en welke resultaten behaald werden in het afgelopen werkingsjaar. Op de 
laatste stuurgroepvergadering van elk werkingsjaar bespreekt de stuurgroep per activiteit de 
geplande acties en de beoogde resultaten voor het volgende werkingsjaar.
Wonen-Vlaanderen wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de stuurgroep. Van elke 
stuurgroepvergadering wordt een verslag gemaakt, de verslagen vormen de rapportering over 
de projectuitvoering. De rapportering over het afgelopen werkingsjaar moet dus duidelijkheid 
bieden over de mate van realisatie en de behaalde resultaten van elk van de verplichte en 
aanvullende activiteiten. Op basis daarvan kan Wonen-Vlaanderen het 
werkingsjaar beoordelen en het passende subsidiesaldo bepalen en uitbetalen.
Wonen-Vlaanderen beoordeelt een werkingsjaar op basis van de verslagen van de 
stuurgroepvergaderingen van dat werkingsjaar en van het verslag van de eerste 
stuurgroepvergadering van het volgende werkingsjaar, die in het eerste kwartaal doorgaat. Die 
beoordeling kan leiden tot een vermindering van het subsidiebedrag (in mindering te brengen 
op het saldo, of terug te vorderen) of - in extremis - tot een herziening of stopzetting van de 
subsidiëring. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
ermee akkoord te gaan toe te treden tot het intergemeentelijk project ter ondersteuning van het 
lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025, waarvoor Interwaas de initiatiefnemer is in het 
Waasland. Sint-Niklaas zal samen met Kruibeke en Moerbeke één cluster lokaal woonbeleid 
vormen.

Artikel 2
ermee akkoord te gaan in te staan voor de uitvoering van de verplichte basisactiviteiten. Bij 
niet-uitvoering van een verplichte basistaak vervalt de subsidie voor die beleidsprioriteit 
waaronder de actie valt en dit a rato van het aantal huishoudens van de betreffende gemeente. 
De stad verbindt zich ertoe in dat geval het verlies van werkingsmiddelen voor het 
intergemeentelijk project evenredig te compenseren aan Interwaas.

Artikel 3
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ermee akkoord te gaan het college van burgemeester en schepenen te machtigen te beslissen 
aangaande de verdeling van de taken en de personeelsinzet tussen het intergemeentelijk 
project en het lokaal bestuur. De personeelsinzet zal in een aparte overeenkomst vastgelegd 
worden.

Artikel 4
ermee akkoord te gaan dat het college van burgemeester en schepenen de mandataris en een 
vervanger aanduidt als vertegenwoordiger van Sint-Niklaas in de stuurgroep.

Artikel 5
kennis te nemen van de aanvullende taken waarvoor een aanvullende subsidie voor Sint-
Niklaas is aangevraagd bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen voor de periode 2020 - 2022.

Bijlagen
2019 06 24 bijlage CBS IGS kand aanv taken
20190807_IW Brief IGS Wonen
2019 04 01_richtlijnenkader_activiteiten_bvr_lokaal_woonbeleid

Vergunnen en toezicht

20 2019_GR_00344 Urbanisatie Puitvoetstraat: uitvoeren van wegen- en 
rioleringswerken: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Bondige toelichting
De aanvraag betreft het vervangen van de verouderde riolering door een nieuw gescheiden 
rioleringsstelsel en het heraanleggen van de wegenis. De aanvraag werd openbaar gemaakt van 
23 mei 2019 tot 22 juni 2019, volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende 
openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de wegenis in de Puitvoetstraat vast te stellen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.

Argumentatie
De wegenis- en rioleringswerken worden uitgevoerd tussen Puitvoetstraat 11 en de aansluiting 
met Industriepark-West en Hoge Heerweg. De opnieuw aan te leggen wegenis is opgedeeld in 
zes deelgebieden.

Deelgebied 1 betreft het gedeelte tussen verhuurbedrijf Dockx en Puitvoetstraat 33. In dit 



Gemeenteraad 42/55 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
27 september 2019

deelgebied wordt de rijbaan heraangelegd in asfalt met dezelfde breedte als de bestaande 
rijbaan. Het fietspad wordt 0,60 m opgeschoven zodat er tussen de rijbaan en het fietspad een 
bufferstrook ontstaat. De bufferstrook bestaat uit hagen die onderbroken worden door opritten. 
Het betreft een dubbelrichtingsfietspad van 2,50 m breed, aangelegd in rode beton. Naast het 
fietspad wordt een voetpad van circa 1,50 m breed aangelegd in grijze betonstraatstenen.

Deelgebied 2 betreft de zone tussen de oprit naar de N16 richting centrum en de oprit richting 
Temse en E17. Het éénrichtingsverkeer blijft van kracht, maar in tegenstelling tot de bestaande 
toestand zal er één rijstrook van 3,50 m breedte in asfalt aangelegd worden. De weg wordt 
ontsloten door betonnen kantstroken. Aan de westelijke zijde wordt een parkeerstrook van 2,20 
m breed in kasseien aangelegd met daarnaast het dubbelrichtingsfietspad en een voetpad van 2 
m breed. Het fietspad blijft 1 m van de parkeerstrook verwijderd door een verhoogde 
boordsteen en een strook betonstraatstenen.

Deelgebied 3 start na de oprit naar de N16 richting Temse/E17. Er is in beide richtingen 
autoverkeer mogelijk. De rijbaan in asfalt is 5 m breed en wordt omsloten door betonnen 
kantstroken. Aan westelijke zijde blijft hetzelfde profiel als in deelgebied 2 voorzien. Dit betreft 
een 2,20 m brede parkeerstrook in kasseien, een 1 m brede verhoogde tussenstrook in grijze 
betonstraatstenen, een 2,50 m breed dubbelrichting fietspad in rode beton en tot slot een 2 m 
breed voetpad in grijze betonstraatstenen. De parkeerstrook stopt ter hoogte van huisnummer 
125. Aan oostelijke zijde van de rijbaan wordt een verhoogd voetpad van 2,50 m breed voorzien 
in grijze betonstraatstenen. Er wordt een wegversmalling (verkeersremmer) voorzien tussen 
huisnummers 91 en 99. De doorgang is plaatselijk 3 m breed. Dit wordt gecombineerd met het 
accentueren van een groene toegang tot het Puitvoetbos.

In deelgebied 4, vanaf huisnummer 125, wordt geen parkeerstrook meer voorzien. Behoudens 
de parkeerstrook blijft het wegprofiel van deelgebied 3 gehandhaafd. Het 2,50 m breed 
dubbelrichting fietspad verschuift dus naar de rijbaan toe. Tussen de rijbaan en het fietspad 
wordt een haag (0,80 m breed) aangeplant. Het voetpad naast de rijbaan stopt aan oostelijke 
zijde na huisnummer 68. Het betreft daar het einde van de bebouwing. Dit gaat gepaard met 
een wegversmalling. Daartoe wordt over een lengte van circa 5 m de weg versmald tot 3 m.

Deelgebied 5 start na huisnummer 68. Het wegprofiel van deelgebied 5 is identiek aan dat van 
deelgebied 4. In functie van de regenwaterafvoer wordt in deelgebied 5 aan oostelijke zijde een 
langsgracht aangelegd, met een bodembreedte van 1 m en een diepte van 1,50 m. Tussen de 
rijbaan en de langsgracht wordt aan de oostelijke zijde een parkeerstrook in grasdallen voorzien 
van 2,20 m tot 2,50 m breedte tot huisnummer 165. Het kruispunt Puitvoetstraat - Hoge 
Heirweg - Industriepark-west wordt heraangelegd in asfalt, maar de breedte van de rijweg 
wordt beperkt. Het verkeer komende uit de Puitvoetstraat zal hier voorrang dienen te verlenen. 
Voor het fietsverkeer komende uit de Hoge Heerweg wordt ter hoogte van het kruispunt over 
enkele meters een enkel fietspad voorzien. Op die manier kunnen fietsers zich veilig opstellen 
om vervolgens de Puitvoetstraat over te steken aan de gemarkeerde overstreekzone.

Deelgebied 6 omvat het aansluitende deel van Industriepark-West. De rijbaan in asfalt wordt 
heraangelegd met een breedte van 6,50 m, omsloten door betonnen kantstroken. Aan oostelijke 
zijde wordt een verhoogd voetpad van 1,90 m breedte voorzien in grijze betonstraatstenen. 
Vanaf huisnummer 193 wordt over een lengte van 26 m een 1 m brede okerkleurige 
fietssuggestiestrook op de rijbaan aangebracht. Aan oostelijke zijde wordt tevens een 
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opstelstrook voorzien voor de fietsers om veilig de rijbaan over te steken naar het 
dubbelrichting fietspad.

In de zes deelgebieden wordt tot slot de verouderde riolering vervangen door een gescheiden 
rioleringsstelsel. De oud-geklasseerde waterloop 123 wordt vanaf zijn oorsprong tot aan de N16 
afgeschaft. Er wordt eveneens 232 m² ontbost en enkele solitaire bomen worden gerooid ter 
realisatie van een straatgracht. Langsheen de straat worden 25 nieuwe bomen aangeplant. Er 
moeten vier innemingen gebeuren om de langsgracht te realiseren.

De adviesinstanties verleenden een (voorwaardelijk) gunstig advies. De voorwaarden hebben 
betrekking op de innemingen, de bescherming en heraanplant van de bomen, de resterende 
boszone, het tracé van de rioleringsbuizen in functie van de bomen, de afbraakwerken en de 
grondwaterverlaging. Het Agentschap Wegen en Verkeer verleende een afwijking van de 
algemene en bijzondere voorwaarden (inname vrije stroken langs autosnelwegen).

Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar (stedenbouwkundige handelingen):
De aanvraag is niet geheel in overeenstemming met de geldende stedenbouwkundige 
voorschriften. In toepassing van artikel 4.4.7. §2 VCRO mag worden afgeweken van 
stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften voor handelingen van algemeen 
belang die een ruimtelijk beperkte impact hebben. De werken beogen een optimalisatie van de 
huidige situatie waarbij tot een verkeersveiligere en meer leefbare straatinrichting wordt 
gekomen. De aanvraag is conform het masterplan publieke ruimte, waarbij de stad voor een 
consequent wegbeeld binnen de gemeentegrenzen kiest. De aanvraag werd openbaar gemaakt 
van 24 mei 2019 tot 23 juni 2019, volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit 
betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften ingediend. Alle adviesinstanties 
verleenden een (voorwaardelijk) gunstig advies. De gevraagde handelingen zijn 
stedenbouwkundig aanvaardbaar.

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

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

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
het ontwerp van de aanleg van de wegenis in de Puitvoetstraat goed te keuren conform de 
bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.
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Bijlagen
BA_SN15019W_I_N_1
BA_SN15019W_I_N_2
BA_SN15019WRIOLERING_PRD_N_1_1-1_
BA_SN15019WRIOLERING_PRD_N_1_2-2_
BA_SN15019WRIOLERING_PRD_N_1_3-3_
BA_SN15019WRIOLERING_PRD_N_2_4-4_
BA_SN15019WRIOLERING_PRD_N_2_5-5_
BA_SN15019WRIOLERING_PRD_N_2_6-6_
BA_SN15019WRIOLERING_PRL_N_1
BA_SN15019WRIOLERING_PRL_N_2
BA_SN15019WVERHARDING_PRD_N_1_A-A_
BA_SN15019WVERHARDING_PRD_N_1_B-B_
BA_SN15019WVERHARDING_PRD_N_1_C-C_
BA_SN15019WVERHARDING_PRD_N_2_D-D_
BA_SN15019WVERHARDING_PRD_N_2_E-E_
BA_SN15019WVERHARDING_PRD_N_2_F-F_
BA_SN15019WVERHARDING_PRD_N_2_G-G_

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

21 2019_GR_00326 Bovenlokaal cultuurbeleid: oprichting van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband in de schoot 
van Interwaas, gemeentelijke bijdrage, cultuurnota, 
subsidieaanvraag: goedkeuring

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

Verslag
Interpellatie van raadsleden Frans Wymeersch, Jef Maes, Ilse Bats en Luk Huys. 
Beantwoord door schepen Filip Baeyens. 

Bondige toelichting
De provinciale bevoegdheden inzake cultuur werden vanaf 1 januari 2018 overgedragen aan de 
Vlaamse overheid. Via het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking, dat in werking treedt op 
1 januari 2020, is het de bedoeling dat er naar intergemeentelijke samenwerking wordt 
gestreefd. Interwaas heeft daartoe een overleg opgericht en gefaciliteerd tussen de tien Wase 
gemeenten. Dit overleg heeft geresulteerd in de cultuurnota, die Interwaas wil indienen om de 
subsidie bovenlokaal cultuurwerk te verwerven voor de regio Waasland.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de oprichting van een 
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intergemeentelijk samenwerkingsverband in de schoot van Interwaas, met de gemeentelijke 
bijdrage daaraan, met de cultuurnota en de indiening van een subsidieaanvraag.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 57 en 248 tot 264.
Decreet van 15 juni 2018 en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten betreffende de 
bovenlokale cultuurwerking.

Argumentatie
Naar aanleiding van de afslanking van de provinciale bevoegdheden werd onder andere cultuur 
naar het Vlaamse (en in een aantal gevallen: lokale) niveau overgedragen. Het decreet 
bovenlokale cultuurwerking, dat tot doel heeft om een kwalitatieve, duurzame, diverse en 
geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren en 
cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken, moet dit opvangen.
Het decreet gaat uit van vijf principes:
1. culturele sectoren en disciplines, waar zij een bovenlokale meerwaarde bieden, ondersteunen 
en stimuleren tot transversaliteit: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel 
werk, amateurkunsten;
2. het verbindende karakter van het bovenlokale veld tussen het lokale cultuurbeleid en het 
Vlaamse niveau erkennen en versterken;
3. aandacht hebben voor regionale verschillen;
4. in het kader van bovenlokaal cultuurwerk de samenwerkingen in een cultureel ecosysteem 
met andere beleidsdomeinen (onderwijs, welzijn, toerisme, economie, sport, ruimtelijke 
ordening, onroerend erfgoed …) stimuleren;
5. aandacht hebben voor innovatie en vernieuwende voorbeeldwerkingen.
In het kader van dit decreet kan een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
werkingssubsidies aanvragen om duurzame voorwaarden te creëren om geïntegreerd 
bovenlokaal cultuurwerk te ontwikkelen, in stand te houden en te verspreiden door het 
vervullen van een regisseursrol als verbinder, facilitator en verduurzamer van het bovenlokale 
culturele veld. Deze werkingssubsidie bedraagt maximaal 100.000 EUR per jaar, volgens het 
principe van een euro voor een euro vanuit de regio.
Een aanvraag tot het bekomen van een structurele werkingssubsidie gebeurt door het indienen 
van een cultuurnota met een transversale, gedragen en consistente visie op het bovenlokale 
cultuurwerk binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband. In het Waasland zijn er 
momenteel twee bestaande bovenlokale samenwerkingen die niet langer voor subsidies in 
aanmerking komen, namelijk WACCO en Bibliowaas. Het is evenwel de bedoeling dat het 
nieuwe intergemeentelijk samenwerkingsverband de hoofdlijnen van hun werking integreert in 
een ruimer verhaal. Interwaas heeft daarom in samenwerking met afgevaardigden van de tien 
Wase gemeenten, WACCO en Bibliowaas een cultuurnota uitgewerkt als basis voor het indienen 
van een subsidiedossier tegen uiterlijk 30 september 2019.
Het overleg startte niet van een wit blad: waardevolle aspecten uit de werking van de 
bestaande bovenlokale werkingen (WACCO en Bibliowaas) werden mee opgenomen in een 
(nieuwe) structuur en in de cultuurnota. Een ander aanknopingspunt was het lokale 
cultuurbeleid waarin voor vele partners wellicht een aantal noden op bovenlokaal niveau 
kunnen worden opgepikt.
Het indienen van een subsidiedossier moet gebeuren vanuit een Intergemeentelijke 
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Samenwerking. In de voorliggende cultuurnota wordt gekozen voor één IGS (en dus één 
subsidieaanvraag) in het Waasland. Om te vermijden dat een nieuw IGS moet worden opgericht 
of een bestaand IGS moet worden uitgebreid, wordt er (op basis van de positieve ervaringen 
met Erfgoedcel Waasland en Bibliowaas) tevens voor gekozen om het IGS te integreren in 
Interwaas.
Na het indienen van de cultuurnota kan het samenwerkingsverband een jaarlijkse subsidie van 
maximaal 100.000 EUR ontvangen op voorwaarde dat vanuit het IGS eenzelfde bedrag wordt 
ingebracht. De goedkeuring van het IGS is geldig voor een periode van zes jaar.
Diverse scenario’s voor de budgettering van deze cofinanciering werden uitgewerkt. Na 
grondige besprekingen werd geopteerd voor cofinanciering op basis van een bedrag per 
inwoner, namelijk een jaarlijkse bijdrage van 0,35 EUR per inwoner.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a), 7 stemmen tegen (Vlaams 
Belang) en 1 onthouding (PVDA)

Artikel 1
akkoord te gaan met de oprichting van een intergemeentelijke samenwerking en deze te 
integreren binnen Interwaas.

Artikel 2
akkoord te gaan met een jaarlijkse bijdrage aan het IGS van 0,35 EUR per inwoner gedurende de 
jaren 2020 tot en met 2026.

Artikel 3
akkoord te gaan met de cultuurnota en deze te gebruiken voor het indienen van de 
subsidieaanvraag vóór 30 september 2019.

Bijlagen
20190811 CULTUURNOTA WAASLAND-versie voor publikatie

WELZIJN

Welzijn staf

22 2019_GR_00330 Sluiten samenwerkingsovereenkomst rond het 
tandzorgproject Tand-em met het Verbond der Vlaamse 
Tandartsen, Henry Schein Belux en Zorgpunt Waasland: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Welzijn staf
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Verslag
Interpellatie van raadsleden Jef Maes, Frans Wymeersch, Johan Uytdenhouwen, Bart Merckx en 
Julien Ghesquière.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman. 

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp tot verlenging en wijziging van de 
samenwerkingsovereenkomst rond het tandzorgproject Tand-em goed te keuren. De 
belangrijkste wijziging betreft de locatie. Het project Tand-em neemt vanaf januari 2020 zijn 
intrek in WZC De Plataan. Daardoor wordt het Zorgpunt een nieuwe partner, en vertrekt het 
wijkgezondheidscentrum De Vlier als partner.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Lokaal armoedeplan.

Argumentatie
Tand-em is sinds januari 2017 een samenwerkingsverband tussen het Verbond der Vlaamse 
Tandartsen (VVT), Henry Schein Belux, Studieclub Tandartsen Waasland, 
Wijkgezondheidscentrum De Vlier en stad en OCMW Sint-Niklaas. Kwetsbare mensen (met 
verhoogde tegemoetkoming of een medische kaart) kunnen bij Tand-em terecht indien ze geen 
vaste tandarts hebben en doorverwezen worden door een hulpverlener van de cluster welzijn of 
een huisarts van WGC De Vlier. Tandartsen uit het Waasland engageren zich om via beurtrol het 
Tand-em kabinet te bemannen. Het vaste gezicht van Tand-em is de tandartsassistente. Als de 
patiënten mondgezond zijn na behandeling en controleafspraak bij Tand-em, worden ze 
doorverwezen naar een vaste tandarts in de buurt.
Tand-em is een innovatief pilootproject in Vlaanderen, dat intussen navolging kreeg in 
Oostende. Het project ontstond na het detecteren van drie grote noden: de moeilijke 
betaalbaarheid van tandzorg bij kwetsbare mensen, de psychosociale drempel om een tandarts 
te bezoeken en een gebrek aan preventieve tandzorg bij mensen in armoede. Het uiteindelijke 
doel van het project is om patiënten in armoede mondgezond te maken en (terug) in het 
reguliere tandzorgcircuit te krijgen.
De eerste samenwerkingsovereenkomst die de engagementen van de partners vastlegt, loopt af 
op 31 december 2019. Tot dan is het tandartskabinet gevestigd in het WGC De Vlier, 
Truweelstraat 114, 9100 Sint-Niklaas. In onderling overleg tussen de partners is afgesproken 
om het project vanaf januari 2020 verder te zetten op een andere locatie, namelijk in het WZC 
De Plataan, Hospitaalstraat 12, 9100 Sint-Niklaas. Daarom is een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Hierin engageert de stad zich tot:
- de administratieve afhandeling (opmaak overeenkomsten en verslagen, opvolgen van 
procedures en opmaak evaluatie);
- de communicatie over het project naar de bevolking;
- het ter beschikking stellen van de stedelijke communicatiekanalen voor preventieve 
mondzorgacties;
- het voorzitterschap van een stuurgroep;
- het voorzien van een budget voor de loonkost van een halftijdse tandartsassistent(e), met een 
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maximum geraamd op 30.000 EUR op jaarbasis, aan het VVT;
- het uitvoeren van de verfraaiingswerken die noodzakelijk zijn voor de ingebruikname van het 
lokaal als tandartskabinet;
- het vergoeden van de kosten van de nutsvoorzieningen in de ruimte in WZC De Plataan, op 
forfaitaire basis en het onderhoud van de ruimtes;
- het toeleiden van patiënten via de hulpverleners van de cluster welzijn;
- het voorzien van een contactpersoon met kennis van terugbetalingen binnen de OCMW-
wetgeving.
De middelen hiervoor zijn voorzien in het budget.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst rond het tandzorgproject Tand-em tussen de stad Sint-Niklaas, 
het Verbond der Vlaamse Tandartsen, Henry Schein Belux en Zorgpunt Waasland goed te 
keuren.

Bijlagen
2020 samenwerkingsovereenkomst tandzorgproject.pdf

AANVULLENDE PUNTEN

IR 1 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Driegaaienhoek - Smisstraat: 
toekomstige ontwikkeling?

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes die vraagt om gelijktijdig interpellatie 5 te behandelen.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Interpellatie van raadslid Jef Maes. 
Beantwoord door schepen Wout De Meester. 
Interpellatie van raadsleden Frans Wymeersch, Jef Maes en Kristof Van Gansen. 

Toelichting
We vernemen dat er zogenaamd ontwikkelingen zijn in de mogelijke ontwikkelling van een 
project binnen het zogenaamde 'Driegaaienhoekbos'. Afgezien van vragen inzake de correcte 
afhandeling van de procedure, rijzen hier toch enkele vragen: 
- Is één en ander te rijmen met de opeenvolgende woonbeleidsplannen?
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- Is één en ander te rijmen met het groenbeleidsplan?
Vlaams Belang heeft zich in het verleden steeds tegen de ontwikkeling van dit gebied verzet en 
blijft nu ook bij zijn principieel verzet.
Deze vragen aan het college van burgemeester en schepenen:
- Is de voorziene procedure correct toegepast?
- Is één en ander te rijmen met de globale visie inzake groen en wonen van dit college?
- Wat zijn de mogelijkheden om de plannen te wijzigen, zelfs volledig te weigeren?
- Welke stappen onderneemt hierin het college?

IR 5 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Behoud Driegaaienbos

Indiener(s)
Jef Maes

Toelichting
Op de hoek van de Driegaaienstraat en de Smisstraat ligt een bos, Driegaaienbos genoemd. In 
dat bos staat een vervallen villa. Dat gebied is opgekocht door bouwpromotor Willemen.
De Willemen Groep heeft ook daarnaast een braakliggend terrein aangekocht. Dat terrein is 
binnen het masterplan van de stad (2012) ingekleurd als 'zone voor wonen – 
meergezinswoningen met drie bouwlagen met mogelijks vierde bouwlaag'.
De Willemen Groep plant hier 78 appartementen, zowel op het perceel van het bos, als het 
perceel ernaast.
In de pers laat schepen Wout De Meester weten dat het stadsbestuur het bos volledig wil 
behouden. Er zou in het perceel van het bos maar even groot mogen gebouwd worden als de 
huidige vervallen villa. Dat is 350 m². In de plannen van Willemen is 660 m² voorzien op dat 
perceel.
Hoe denkt men het bos volledig te kunnen behouden als men daar een gebouw met drie 
verdiepingen op laat bouwen ter grootte van 350 m² of groter? Iedereen weet dat bij de werken 
er het dubbele van die oppervlakte bos zal sneuvelen. Om nog te zwijgen over de gevolgen op 
de leefbaarheid van de bomen door het leegzuigen van het grondwater. Hoeveel bomen gaan er 
'gesnoeid' worden om het bos toegankelijk te maken voor de bewoning die daar wordt gepland? 
Wellicht zal amper de helft van het bos behouden blijven.
Daarom vragen wij als PVDA om het bos te behouden door op dat perceel niet toe te staan dat 
er wordt gebouwd. Dat kan perfect binnen het bestaande masterplan. 
Aan de omheining hangt een spandoek met “binnenkort te koop 78 appartementen in een 
groene omgeving”.  Op de website van Willemen Real Estate staat het “Driegaaienhof” 
aangekondigd als volgt: “Vlakbij het centrum van Sint-Niklaas verrijst weldra het woonproject 
Driegaaienhof, bestaande uit vier residenties. Dit project is gelegen op de bosrijke site op de 
hoek van de Smisstraat en Driegaaienhoek.” Er is zelfs een website https://driegaaienhof.be/.
Als dit door de Willemen Real Estate groep al zo wordt gepromoot, dan is de vraag: welke 
beloften zijn er door het stadsbestuur al gemaakt aan deze bouwpromotor? Is dit dossier gelinkt 
met het dossier van Filteint of andere projecten?
In het masterplan uit 2012 staat het volgende (p.35): “In de totale zone voor wonen (zone 2 en 3 
) worden minimaal 25 % sociale woningen gerealiseerd.”

https://driegaaienhof.be/


Gemeenteraad 50/55 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
27 september 2019

Gezien de nood aan sociale woningen vinden wij het zeer belangrijk dat hier aan wordt 
vastgehouden. Is dit ook nog steeds het standpunt van het stadsbestuur of laat men deze eis 
vallen?
Kortom: pas vorige maand is op deze gemeenteraad de belofte gedaan dat er het maximum aan 
nieuwe bomen zal geplant worden. Kan het stadsbestuur dan toestaan dat een bestaand bos of 
zelfs een deel daarvan sneuvelt? Kan het stadsbestuur zomaar toezien dat Sint-Niklaas een 
speeltuin wordt voor bouwpromotoren, terwijl de nood aan sociale woningen steeds groter 
wordt?

IR 2 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Renovatie Peter Benoitpark

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes. 
Interpellatie van raadsleden Aster Baeck en Christel Geerts.
Beantwoord door schepen Marijke Henne. 

Toelichting
Op 4 september vernemen de bewoners van de sociale appartementen van het Peter Benoitpark 
dat ze gaan moeten verhuizen omwille van de geplande renovatiewerken. Enkele dagen later 
krijgen de bewoners meer toelichting op een vergadering.
Laten we er geen misverstand over bestaan: iedereen is het erover eens dat de renovatie nodig 
is. Hoe moeilijk en ingrijpend een dergelijke operatie ook mag zijn. Het moet gebeuren ... 
Bij de betrokkenen leven nu drie grote bekommernissen: 
1. Onzekerheid
De beslissing om te renoveren is als een donderslag aangekomen. Wat overkomt ons nu?  Hoe 
gaat dat lopen? Wanneer moeten wij verhuizen? …
2. Wat gaat dat kosten?
Wij verhuizen niet uit vrije wil. Het wordt ons opgelegd.  Gaan wij daar dan kosten voor moeten 
dragen? Wie betaalt de verhuis?  En de kosten die we in ons huidig appartement zelf hebben 
gedaan: worden die vergoed? Gaan wij meer moeten betalen in ons nieuw appartement? En wat 
als we terug willen komen, hoeveel gaat dat kosten? …
3. Ons buurtleven?
Sommigen wonen daar van het prille begin en hebben daar een vriendengroep opgebouwd. 
Ondanks alle moeilijkheden van samenleven is er toch een netwerk dat telkens opnieuw de 
buurt en het buurthuis leven en ambiance bezorgt. Er is een band van wederzijds begrip en 
onderlinge steun van mensen die het zelf al niet gemakkelijk hebben maar toch een warme 
solidariteit onder mekaar hebben ontwikkeld. De verhuis dreigt dat nu allemaal kapot te maken.
Op deze en nog veel meer vragen willen de mensen snel een concreet antwoord. En geen loze 
beloftes, maar zekerheden, zwart op wit op papier.
De mensen schuiven vooral drie punten naar voren. Het zijn punt voor punt zaken die wij als 
PVDA ondersteunen en waarop wij vandaag graag een duidelijk antwoord ontvangen van het 
stadsbestuur.
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- Alle kosten die samenhangen met de verplichte verhuis moeten door de maatschappij 
integraal worden gedragen en terugbetaald (geen forfaits ...). Is het stadsbestuur het hiermee 
eens en wil de SNHM dat zwart op wit bevestigen?
- De planning moet concreet, precies zijn. En er mag geen tijd verloren gaan. Nu de 
aankondiging is gebeurd willen mensen dat het vooruitgaat. Hoe gaat de SNHM dit aanpakken? 
Wanneer komt er een concrete, precieze planning? In welke mate krijgen de bewoners daar 
medezeggenschap in?
- De “huisbezoeken om voorkeuren, wensen, problemen te bespreken” mogen niet vrijblijvend 
zijn. Wie samen naar Kriekepitte wil, moet dat kunnen bijvoorbeeld. Gaan “beloften” zwart op 
wit op papier gezet worden en geen woorden in de lucht zijn?

 

IR 3 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Afwerkingsplan asbeststort SVK

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes. 
Beantwoord door schepen Wout De Meester. 
Interpellatie van raadsleden Jef Maes en Gaspard Van Peteghem. 

Toelichting
Op 11 september stuurde het Actiecomité Asbeststort Dicht een brief naar het stadsbestuur 
omtrent de afwerking van het asbeststort van SVK: zie brief in bijlage. 
In die brief wordt gesteld dat SVK zich op dit ogenblik in de onwettelijkheid bevindt, omdat een 
jaar na het intrekking van de stortvergunning, er nog niets is gedaan om de wettelijke 
verplichting om het stort "af te werken" effectief te realiseren. SVK heeft aan de minister een 
uitzondering gevraagd op de wettelijke termijn en wil de afwerking tussen de zes à acht jaar 
laten duren.  
Het Actiecomité dringt bij het stadsbestuur aan om in een duidelijk advies aan de minister aan 
te geven dat het stadsbestuur namens zijn inwoners aandringt op een snelle en wettelijke 
afwerking van het asbeststort, in het belang van de gezondheid van de omwonenden. Het is 
toch niet normaal dat SVK de wettelijke regels blijft overtreden en een periode van zes à acht 
jaar vraagt om het stort af te werken, terwijl de wet een periode van één jaar voorziet.
Vraag: gaat het stadsbestuur zo'n duidelijk advies sturen naar de minister? En zo nee, waarom 
niet? 

IR 4 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen in verband met de toepassing van het 
sociaal beheersrecht in Sint-Niklaas

Indiener(s)
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Jef Maes

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

Toelichting
Recent heeft de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit over het sociaal beheersrecht 
definitief goedgekeurd. In het BVR van 17 mei 2019 regelt de Vlaamse Regering de 
uitvoeringsmodaliteiten van het sociaal beheer. Met de Vlaamse Wooncode (artikel 90) wordt 
aan de gemeente het recht verleend om gedurende minstens negen jaar een woning in sociaal 
beheer te nemen die minstens twee jaar is opgenomen in het leegstandregister, de inventaris 
van verwaarloosde gebouwen en woningen of het register van ongeschikte en onbewoonbare 
woningen. De woningen worden conform gemaakt aan de woonkwaliteitsnormen en 
aangewend als sociale huurwoning. Op 26 juni 2019 werd een draaiboek gelanceerd over de 
toepassing van het sociaal beheersrecht. 
Op 31 augustus 2019 stelde ik hierover een aantal schriftelijke vragen. Ondertussen heb ik nog 
geen antwoord ontvangen op deze vragen. 
Gezien de woonproblematiek in Sint-Niklaas steeds grotere vormen begint aan te nemen en de 
nood aan sociale woningen steeds groter wordt, wil ik dit graag ook behandelen op de 
gemeenteraad.  
1. Hoeveel woningen staan er vandaag op de lijst van het leegstandregister, verwaarloosde 
gebouwen en register van ongeschikte en onbewoonbare woningen in Sint-Niklaas?
2. Hoeveel van deze woningen zijn al minstens twee jaar in het register opgenomen? Of met 
andere woorden, hoe groot is het potentieel aantal woningen die in aanmerking komen voor 
een versnelde sociale woning?
Maar de cruciale vraag is natuurlijk de volgende: wat zijn de plannen van het stadsbestuur met 
betrekking tot de toepassing van het sociaal beheersrecht? Gaat het stadsbestuur hier effectief 
gebruik van maken? In welke orde van grootte?

IR 6 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Baenslandwijk

Indiener(s)
Christel Geerts

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

Toelichting
Onze fractie is tevreden dat het project ontharding Baenslandwijk verder wordt gezet. 
Met het project 'Weg voor water' wou en wil het Sint-Niklase stadsbestuur de Baenslandwijk 
'ontharden', door asfalt en beton te vervangen door water en groen. 
De uitgangspunten blijven blijkbaar behouden: meer ontharden, de onderliggende historische 
waterloop terug openleggen en in de publieke ruimte op een kwaliteitsvolle manier meer plaats 
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geven aan buffering, berging en infiltratie van water.
We durven te hopen dat met het bekomen van deze projectsubsidie dit aan het project een 
nieuwe doorstart geeft.
Wat zijn de stappen die in deze legislatuur genomen zijn in dit project?
We hebben bedenkingen bij recente verhardingsprojecten om en rond deze buurt. Quid 
handhaving, hoeveel dossiers zijn er aanhangig voor deze buurt in verband met overtredingen 
inzake verharding?

IR 7 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Clementwijk

Indiener(s)
Christel Geerts

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

Toelichting
Twee legislaturen geleden werd een bomenplan opgesteld voor de Clementwijk. Het was 
eigenlijk ook een onthardingsplan avant la lettre. 
Graag hadden wij vernomen wat de stand van zaken is in de operationalisering van dit plan.

IR 8 Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx: Veiligheid op en rond de Grote Markt

Indiener(s)
Anneke Luyckx

Verslag
Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx. 
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter. 
Interpellatie van raadsleden Anneke Luyckx en Christel Geerts. 
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter en korpschef Gwen Merckx. 

Toelichting
Sedert enige weken krijgt onze fractie langs verschillende kanten meldingen van burgers over 
zaken die ronduit zorgwekkend zijn.
Zo is er blijkbaar al enige weken een bende actief op het Apostelplein die een aantal daar 
gevestigde horeca zaken zouden betreden om de daar aanwezige klanten te bedreigen en te 
intimideren. In vele gevallen zelfs gewapend met knuppels en ander wapentuig. Een triest 
hoogtepunt werd bereikt toen een personeelslid van een zaak in mekaar getimmerd werd. 
Volgens de verklaringen van betrokkenen komt de politie niet of nauwelijks ter plaatse met als 
argument dat alles gevolgd wordt via de aanwezige camera’s en dat er bij een eventuele 
escalatie zal ingegrepen worden.
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Ook in de ondergrondse parking onder de Markt is het blijkbaar regelmatig fijn vertoeven. Jonge 
vrouwen blijken er in het gedeelte waar geen camera’s hangen lastig gevallen te worden.
Tijdens de Vredefeesten was het klaarblijkelijk niet feestelijk genoeg want ook op dit 
evenement vonden sommigen het nodig om de boel op te fleuren met geweld tegenover andere 
bezoekers. In de berichtgeving was er sprake van wapens zoals messen.
In het kader van de terroristische aanslagen waaronder West-Europa nu al jaren kreunt is dit 
meer dan zorgwekkend.
Vragen:
1. Wanneer is een situatie ernstig genoeg om kordaat op te treden? Wat noemt de politie een 
escalatie van de problematiek?
2. Zijn er voldoende politiemensen, desnoods in burger, aanwezig op het terrein? Zeker tijdens 
drukke periodes? Merken de mensen op het terrein zelf een toename van overlast?
3. Bestaan er richtlijnen voor de politiediensten om de situatie onder controle te houden? Zowel 
preventief als curatief? Waaruit bestaan die?
4. Hebben de politiediensten en het college van burgemeester en schepenen weet van de 
onveilige omgeving voor jonge vrouwen in de ondergrondse parking? Welke maatregelen 
kunnen er genomen worden?
5. Welke maatregelen werden er genomen om de veiligheid van de bezoekers van de 
Vredefeesten te vrijwaren en te waarborgen? Hoe komt het dat bezoekers gewapend konden 
rondlopen?
6. Wordt er nagedacht om evenementen in de toekomst beter en/of anders te beveiligen? Zo ja, 
welke zijn dat ?

 

 

 

Gwen Merckx, korpschef van politie verlaat de zitting

IR 9 Interpellatie van raadslid Marc Huys: Verkeerscirculatieplan, evaluatie, vragen en 
voorstel tot wijziging

Indiener(s)
Marc Huys

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

Toelichting
Aan de hand van de ingreep in en rond de Goudenregenlaan, hebben we enkele opmerkingen en 
vragen en doen we een voorstel.
Worden alle mogelijke effecten bestudeerd?
Worden er simulaties gemaakt op basis van herkomst bestemmingstellingen?
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Wat met de soms gebrekkige signalisatie?
Wordt niet beter de ANPR camera verplaatst in de aangehaalde casus?

27 september 2019 21:49 - De voorzitter opent de besloten zitting

Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur verlaat de zitting

27 september 2019 21:55 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


