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ROUTINEPUNTEN

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

1 2019_CBS_04312 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
toelating aan Odisee

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kosteloos toelating verlenen aan studenten van Odisee, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, 
om op 27 november 2019 op de Grote Markt reclame te maken voor Odifiks 2.0. door middel 
van het uitvoeren van STEM-proefjes met hun bakfiets en het uitdelen van flyers. Voetgangers 
en fietsers mogen hierdoor niet gehinderd worden en eventueel weggegooid 
publiciteitsmateriaal moet achteraf door de studenten worden opgeruimd.

2 2019_CBS_04313 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
toelating aan OMcollective

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:
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Artikel 1
toelating te verlenen aan OMcollective, Stationsplein 29C, 9100 Sint-Niklaas, om op 1 
december 2019 een foodtruck op te stellen op het Stationsplein, echter niet voor het kantoor, 
Stationsplein 29C, maar aan de overkant van de esplanade. De belasting op de tijdelijke 
privatisering van het openbaar domein van 10,80 EUR is voor deze opstelling verschuldigd.

4 2019_CBS_04315 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
toelating aan Release bvba

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kosteloos toelating te verlenen aan Release bvba, Prins Karelstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, om 
op 21 en 22 december 2019 een tent te plaatsen vóór de zaak, voor het organiseren van een 
activiteit in het kader van 'De Warmste Week', op voorwaarde dat het advies van de politie 
wordt nageleefd.

5 2019_CBS_04316 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
toelating aan Chiro Kriko

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kosteloos toelating te verlenen aan Chiro Kriko om op 9 en 10 november 2019 wafeltjes te 
verkopen aan de ingang van de bibliotheek, op voorwaarde dat de bibliotheekbezoekers vlot in 
en uit het gebouw kunnen.

6 2019_CBS_04317 Gemeentebelastingen: vaststelling en 
uitvoerbaarverklaring van een kohier

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
het derde kohier inzake de belasting op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve 
stukken in het kader van verstrekken van vastgoedinformatie, aanslagjaar 2019, 5 artikelen voor 
een bedrag van 400 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren.

7 2019_CBS_04318 Gemeentebelastingen: vaststelling en 
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uitvoerbaarverklaring van een kohier

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
het tweede kohier inzake de belasting op de uitreiking van identiteitskaarten en administratieve 
stukken in het kader van verstrekken van vastgoedinformatie, aanslagjaar 2019, 184 artikelen 
voor een bedrag van 15.000 EUR, vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren.

Boekhouding

9 2019_CBS_04320 Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring 
facturen en definitieve rechten: vaststelling

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te 
keuren vanaf donderdag vóór de vorige collegezitting tot en met woensdag voorafgaand aan 
deze collegezitting.
Het betreft:
- definitieve vastleggingen: van 1490 tot en met 1511 van het dienstjaar 2019;
- facturen: van 1837 tot en met 1905 van het dienstjaar 2019;
- definitieve rechten: -

10 2019_CBS_04321 Stadsbudget 2019: definitieve vastleggingen: vaststelling

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

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

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

15 2019_CBS_04326 College van burgemeester en schepenen: notulen en 
besluitenlijst zitting 28 oktober 2019: goedkeuring

Besluit
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het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 
28 oktober 2019 goed te keuren.

Communicatie

16 2019_CBS_04327 Boekvoorstelling ‘Zo is Sint-Niklaas’: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de boekvoorstelling van ‘Zo is Sint-Niklaas’ op woensdag 18 december 
2019 om 20.30 uur in Fabrieck, Kalkstraat 62B, 9100 Sint-Niklaas.

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

17 2019_CBS_04328 Kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Bos: renovatie stookplaats: 
deel technieken: vorderingsstaat 2: betaalbaarstelling 
stadsaandeel

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van vorderingsstaat 2 voor het deel technieken van de renovatie van de 
stookplaats van de kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Bos en het stadsaandeel ten bedrage van 
73.640,76 EUR betaalbaar te stellen ten gunste van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Bos.

18 2019_CBS_04329 Werken: kerkfabriek Sint-Nicolaas: diverse 
investeringsdossiers: akkoord met gunning 

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de beslissing van de kerkfabriek Sint-Nicolaas om de diverse 
investeringsdossiers als volgt te gunnen:
- vernieuwen traplopers dekenij: aan de firma Campaert nv voor een bedrag van 5.641,02 EUR, 
btw inbegrepen;
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- restauratie en onderhoud van de deuren van de kerk aan de firma Bouwonderneming P. Nijs nv 
voor een bedrag van 8.287,65 EUR, btw inbegrepen.

19 2019_CBS_04330 Werken: aanpassen oversteekplaats Clement 
Heirmanstraat-Parklaan: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
het aanpassen van de oversteekplaats Clement Heirmanstraat-Parklaan, in het kader van veilige 
en leefbare schoolomgevingen, op basis van de uitslag van de prijsvraag te gunnen aan de firma 
De Roeck-Teugels, Kluizenmeersen 10, 9170 Sint-Gillis-Waas, voor een bedrag van 27.580,85 
EUR, btw verlegd.

Artikel 2
de uitgave te verrekenen op actienummer 2019141701 - ramingnummer 2019141761.

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

20 2019_CBS_04331 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar 
aanleiding van intrede van de Sint, eerste Sinterklaasrun 
en Gekke Pietenloop (kidsrun) op zondag 17 november 
2019: vaststelling

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
intrede van de Sint, eerste Sinterklaasrun en de Gekke Pietenloop op zondag 17 november 
2019:

Er geldt parkeerverbod:
* van vrijdag 15 november 2019 tot en met maandag 18 november 2019: 
  - in Ankerstraat: vanaf huisnummer 33 tot en met huisnummer 35

* op zondag 17 november 2019: 
  - aan Grote Markt: in zone vóór stadhuis: enkel langs kant van Onze-Lieve-Vrouwstraat:
    - op parkeerplaatsen aan zijde van stadhuisgevel
    - op parkeerplaatsen aan zijde van evenementenplein
  - aan Grote Markt: aan Sint-Nicolaasplein: op volledig pleintje vóór de Sint-Niklaaskerk
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* op zondag 17 november 2019 van 8.30 uur tot 12 uur: 
  - in Veldstraat: vanaf huisnummer 25 tot en met huisnummer 29

* op zondag 17 november 2019 van 8.30 uur tot 18.30 uur: 
  - op Regentieplein: vanaf huisnummer 44 tot en met huisnummer 55.

Er geldt verbod van doorrij:
* op zondag 17 november 2019 van 8.30 uur tot 10 uur: 
  - in Sint-Jozefstraat: vanaf Onze-Lieve-Vrouwstraat, richting Parkstraat, tot Parkstraat

* op zondag 17 november 2019 van 14 uur tot 18.30 uur: 
  - in Stationsstraat: tussen Grote Markt en Stationsplein, in beide richtingen

* op zondag 17 november 2019 van 15.15 uur tot 16.30 uur: 
  - in Regentiestraat: vanaf Regentieplein, richting Stationsstraat, tot Stationsstraat 
  - in Zamanstraat: tussen Zwijgershoek en Regentieplein, in beide richtingen.

De paaltjes worden verwijderd: 
* op zondag 17 november 2019: 
  - in Collegestraat: aan Paul Snoekstraat/toegang werf VTS-site
  - in Paul Snoekstraat: aan Richard Van Britsomstraat/Boonhemstraat.

De dynamische palen worden neergelaten: 
* op zondag 17 november 2019: 
  - in Stationsstraat: aan Grote Markt
  - in Stationsstraat: aan Regentiestraat/Casinostraat, richting Grote Markt én richting 
Stationsplein.

Artikel 2
dat overtredingen op deze politieverordening zullen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie of met een sanctie voorzien in de verkeerswet.

Artikel 3
een afschrift van deze beraadslaging over te maken aan de voorzitter van de politierechtbank 
en de griffier van de rechtbank van eerste aanleg.

21 2019_CBS_04332 Eenmalige tussenkomst castreren/steriliseren, chippen en 
registreren van huiskatten: oktober 2019: uitbetaling

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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akkoord te gaan met de uitbetaling van een eenmalige tussenkomst aan de eigenaars, 
opgenomen in de lijst als bijlage, voor het castreren/steriliseren, chippen en registeren van 
huiskatten en dit voor een totaalbedrag van 1.611 EUR.

22 2019_CBS_04333 Verdeelactie plantgoed in Elisabethwijk: aankoop 
plantgoed: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
voor de verdeelactie van plantgoed in de Elisabethwijk op 1 december 2019, 335 stuks 
plantgoed aan te kopen bij Natuurpunt Zuid Waasland, Tuinlaan 64, 9111 Belsele, voor een 
bedrag van 2.738,25 EUR (inclusief btw).

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Evenementen

29 2019_CBS_04340 Hobby Club: antiek- en rommelmarkt: 15 maart 2020: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van een antiek- en rommelmarkt door de Hobby Club, p/a 
Sint Hubertstraat 298, 9800 Deinze, op zondag 15 maart 2020 in ’t Bau-huis en hiervoor 
toelating te verlenen voor:
- het inrichten van een gelegenheidstapperij zonder sterke dranken;
- het mogen uitoefenen van ambulante handel,
op voorwaarde dat het advies van team belastingen wordt nageleefd.

WELZIJN

Diversiteit, samenleving en preventie

30 2019_CBS_04341 Programma viering 20 jaar MSOC en 25 jaar 
straathoekwerk op vrijdag 29 november 2019: 
kennisneming

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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kennis te nemen van het programma van de viering op 29 november 2019 van 20 jaar MSOC en 
25 jaar straathoekwerk te Sint-Niklaas.

DISCUSSIEPUNTEN

POLITIE

Politie

31 2019_CBS_04342 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
deelname aan mobiliteitscyclus voorbehouden voor 
aspirant-inspecteurs: goedkeuring

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

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 inspecteur van politie in de afdeling verkeer, dienst 
verkeerspolitie.

32 2019_CBS_04343 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (afdeling tweedelijnspolitiehulp, dienst lokale 
recherche): goedkeuring

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

Artikel 1
één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling 
tweedelijnspolitiehulp, dienst lokale recherche, en deze in te vullen op basis van de wetgeving 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten.

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

Artikel 3
naar aanleiding van de selectie geen wervingsreserve aan te leggen voor deze functie.
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33 2019_CBS_04344 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van hoofdinspecteur van 
politie (intern toezicht en klachtenmanagement): 
goedkeuring

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

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

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

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

34 2019_CBS_04345 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van hoofdinspecteur van 
politie (dringende politiehulp - interventieteams): 
goedkeuring

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

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

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

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

ONDERSTEUNING FINANCIËN
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Belastingen

35 2019_CBS_04346 Gemeentebelastingen en retributies: aanpassingen aan 
reglementen

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de tarieven inzake de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting ongewijzigd te behouden.

Artikel 2
inzake de gemeentebelasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein akkoord te 
gaan met het volgende:

 De tarieven voor reclamevoertuigen worden in deze belasting geschrapt en worden 
opgenomen in de belasting op vaste en mobiele reclame.

 De tarieven voor (reclame-)objecten (sandwichborden, beachflags …) blijven behouden 
op 166,32 EUR per m² per jaar (bestendige toelating) en op 0,90 EUR per m² per dag 
(gelegenheidstoelating). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen licht- en andere 
reclame.

 Voor openbare markten, mobiele verkoopruimten, kermissen, gelegenheidsverkopen 
tijdens evenementen, en circussen zal later een voorstel worden geformuleerd.

 De administratieve kost bij tijdelijke privatisering zonder dat men over een 
voorafgaande vergunning beschikt, wordt beperkt tot een half uurloon.

 Er wordt geen administratieve kost aangerekend wanneer de tijdelijke privatisering niet 
doorgaat nadat het dossier volledig is behandeld (inclusief beslissing van het college).

Artikel 3
inzake de gemeentebelasting op vaste en mobiele reclame akkoord te gaan met de nieuwe tekst 
van het reglement.

Artikel 4
om er kennis van te nemen dat inzake het individueel bezoldigd personenvervoer geen eigen 
afzonderlijk belasting- of retributiereglement moet worden opgemaakt.

Artikel 5
inzake de gemeentebelasting op tweede verblijven en weekendverblijven akkoord te gaan met 
de nieuwe tekst van het reglement, en met de voorgestelde nieuwe tarieven, nl.:

§ 1.     Voor een tweede verblijf

A.     De belastingplichtige, zoals bedoeld in artikel 5, is
gedomicilieerd op het grondgebied van de stad                        500,00 EUR forfaitair
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B.     De belastingplichtige, zoals bedoeld in artikel 5, is
niet gedomicilieerd op het grondgebied van de stad                  750,00 EUR forfaitair

§ 2.     Voor een weekendverblijf

A.     De belastingplichtige, zoals bedoeld in artikel 5, is
gedomicilieerd op het grondgebied van de stad                        250,00 EUR forfaitair

B.     De belastingplichtige, zoals bedoeld in artikel 5, is
niet gedomicilieerd op het grondgebied van de stad                  500,00 EUR forfaitair

Artikel 6
inzake de gemeentebelasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, 
gebouwen en woningen later een beslissing te nemen.

Artikel 7
akkoord te gaan met de invoering van de nieuwe gemeentebelasting op masten en pylonen:

 op basis van volgende argumentatie:
o Inzake het doel van deze belasting:

Het is aangewezen om de aanwezigheid van masten en pylonen op het 
grondgebied van de stad Sint-Niklaas te beperken, ter vrijwaring van de 
aantrekkingskracht van de stad als woonomgeving, en wegens de visuele 
vervuiling, de landschapsverstoring en het doorbreken van de vrije open ruimte.
Tevens draagt deze belasting bij aan de algemene financiering van de stad.

o Inzake de grondslag:
Er kan vanuit gegaan worden dat er sprake van landschapsverstoring is door 
masten en pylonen met een hoogte van minimaal 15 meter

o Inzake de vrijstellingen:
Het landschapverstorend karakter van masten en pylonen die dienen om groene 
stroom te produceren, wordt voldoende gecompenseerd door het 
maatschappelijk belang, zodat hiervoor vrijstelling kan verleend worden.
Het landschapverstorend karakter van masten en pylonen die dienen voor louter 
recreatief gebruik en voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten die 
primaire overheidstaken uitoefenen, wordt voldoende gecompenseerd door het 
maatschappelijk belang, zodat hiervoor vrijstelling kan verleend worden.

 met volgende definities:
o Een mast is een verticale structuur die op een dak of een andere bestaande 

constructie is geplaatst en waarbij de hoogte van de constructie en mast samen 
minstens 15 meter bedraagt.

o Een pyloon is een individuele verticale constructie opgericht op het niveau van 
het maaiveld en met een hoogte van minstens 15 meter boven het maaiveld.

 en met een tarief van 2.000,00 EUR per mast of pyloon.

Artikel 8
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inzake de retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door 
de gemeentelijke instellingen akkoord te gaan met het volgende:

 de nieuwe tarieven van de uurlonen zijn:
o Op werkdagen                                                                         44,00 EUR per uur
o Op zaterdagen                                                                         55,00 EUR per uur
o Op zondagen en wettelijke feestdagen                                      88,00 EUR per uur
o Nachturen (tussen 22 uur en 6 uur)                                 toepasselijk tarief +25 %

 de aanpassing van de tarieven voor sport en cultuur en voor de verhuur van materieel 
worden uitgesteld om in te gaan per 1 juli 2020.
Tegen dan moet ook de problematiek van waarborgen herbekeken worden.

 de wijzigingen die vanaf 1 januari 2020 absoluut noodzakelijk zijn, worden al 
opgenomen:

o noodzakelijke wijzigingen van retributietarieven die niet onder de tarieven 
vallen die uitgesteld worden tot 1 juli 2020.

o de tarieven van administratieve stukken die door burgerzaken worden 
afgeleverd, worden gewijzigd van “kostprijs + gemeentebelasting” naar een 
effectief bedrag dat beide onderdelen dekt.

o de tarieven voor sluikstorten worden als volgt gewijzigd:

e)     Ambtshalve opruiming van een sluikstort

 Klein afval (hondenpoep, flessen, blikken …)      44,00 EUR forfaitair
 Middelgroot afval (vuilniszak, klein huisraad …)247,50 EUR forfaitair
 Groot afval (groot huisraad …)                           687,50 EUR forfaitair
 Indien de kosten hoger oplopen dan voor groot afval: 

 Bij opruiming door de stadsdiensten 
 Voor het transport (voertuig < 3,50 ton)  75,00 EUR 

forfaitair
 Voor het transport (voertuig > 3,50 ton) 150,00 EUR 

forfaitair
 Voor de verwerking van de afvalstoffen    0,20  EUR 

per kg
 Voor het inzetten van personeel uurloon (art. 6 § 

1.A.a)
 Bij opruiming door derden                                  kostprijs

o het tarief voor takelingen wordt niet meer opgenomen als “op basis van de 
factuur van de takeldienst”, maar de effectieve prijzen die de takeldienst volgens 
de toewijzing mag toepassen, worden als tarief in het retributiereglement 
opgenomen, en daarnaast wordt de administratieve kost geschrapt.

o vanaf 1 januari 2020 wordt voor de regeling inzake btw volgende clausule in het 
reglement ingeschreven:

Artikel 3 – Algemene bepalingen inzake de tarieven
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§ 4.     Regeling inzake btw

A.     Inzake btw zijn de regels van de Circulaire 42/2015 van 10 december 
2015 en van de Circulaire 2017/C/91 van 22 december 2017 van 
toepassing.

B.     De tarieven zoals bepaald in artikel 6, zijn tarieven exclusief btw, met 
uitzondering van de tarieven zoals bepaald in artikel 6 § 16.A.a, die tarieven 
inclusief btw zijn.

Artikel 9
akkoord te gaan met de volgende aanpassingen aan het belastingreglement op de ophaling en 
verwerking van restafval (huisvuil):

Artikel 6 – Verminderingen

§ 2.     Er wordt vermindering van de belasting verleend aan:

B.     Personen die niet behoren tot § 2.A hiervoor, maar door hun ziekte veel 
huisvuilzakken nodig hebben.

§ 5.     De totale vermindering per referentieperiode voor een ophaalpunt kan nooit hoger zijn dan de 
belastingaanslag per referentieperiode voor dat ophaalpunt.

Artikel 10
akkoord te gaan met de nieuwe tarieven voor de recyclageparken die door MIWA worden 
voorgesteld. Deze tarieven zullen opgenomen worden in het retributiereglement op het gebruik 
van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen.

Artikel 11
ermee akkoord te gaan dat de retributie op het parkeren wordt aangepast wanneer het nieuwe 
mobiliteitsplan midden 2020 wordt goedgekeurd.

Artikel 12
aan de bevoegde dienst opdracht te geven om de aanpassing van de tarieven van de 
ondergrondse parking op de Grote Markt voor te leggen aan de gemeenteraad.

Boekhouding

HD 2 2019_CBS_04391 Financiën: meerjarenplan stad en OCMW: staat van het 
financieel evenwicht (M2): kennisneming

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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kennis te nemen van de staat van het financieel evenwicht (M2) horende bij het meerjarenplan 
2020-2025.

Artikel 2
wat betreft de werkingstoelage de volgende % en/of bedragen toe te passen voor de periode 
2020-2025 :
- Hulpverleningszone: 3 %-2 %-3 %-2 %-3 %-2 %;
- Zorgpunt Waasland: 2 %-2 %-2 %-2 %-2 %-2 %;
- MIWA: bijdrage per inwoner: 69,71 EUR; 71,32 EUR; 71,9 EUR; 74,28 EUR; 75,54 EUR; 75,86 
EUR.

Artikel 3
het rekeningresultaat 2019 van stad en OCMW volledig aan te wenden als toekomstige 
financiële buffer.

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

36 2019_CBS_04347 Meerjarenplan 2020-2025: strategische nota: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de strategische nota bij het meejarenplan 2020-2025 goed te keuren.

37 2019_CBS_04348 Strategisch project sport- en recreatiepark Puyenbeke: 
opstart: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de opstart van het strategisch project sport- en recreatiepark Puyenbeke. 
Aan het managementteam wordt opdracht gegeven een voorstel uit te werken voor een 
projectstructuur en een projectfiche, rekening houdend met de principiële uitgangspunten die 
in de volgende artikels worden vooropgesteld en met de principes rond participatie, 
stadspromotie en innovatie, iedereen mee, klimaat en kind- en jeugdvriendelijkheid. 

Artikel 2
een ruimtelijke visie te laten ontwikkelen voor de site Puyenbeke, waarbij de groene lob van de 
vallei van de Molenbeek wordt gerealiseerd, er toegankelijke groene ruimte van ca. 5 ha komt 
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in de groene lob waarvan de site Puyenbeke deel uitmaakt en waarbij er ook plaats is voor een 
zwembad, een Finse piste en eventuele andere sportfaciliteiten.

Artikel 3
principieel te kiezen voor één nieuw zwembad op de site Puyenbeke en voor DBFMO als vorm 
van publiek-private samenwerking. Het zwembad omvat minimum volgende onderdelen, maar 
dit wordt verder verfijnd in het participatietraject:

 50 meterzwembad met olympische afmetingen;
 instructiebad;
 multifunctioneel bad;
 recreatiebad en -voorzieningen.

Artikel 4
vanaf januari 2020 een participatietraject op te starten met volgende doelgroepen:

 individuele burgers (zowel huidige bezoekers als anderen);
 kinderen en jongeren;
 sportraad;
 sportclubs;
 scholen;
 zorgsector;
 personen die in groepsverband komen zwemmen;
 buurtbewoners van de toekomstige site (Puyenbeke);
 huidige gebruikers van de site Puyenbeke;
 basisschool in de Watermolendreef.

Artikel 5
opdracht te geven aan de dienst overheidsopdrachten en administratie om in overleg met de 
stuurgroep Puyenbeke in het najaar van 2019 een overheidsopdracht op te starten voor 
'algemene en juridische ondersteuning bij de realisatie van een nieuw zwembad in Sint-
Niklaas'.  

Artikel 6
aan de stuurgroep Puyenbeke opdracht te geven te trachten om de realisatie van het zwembad  
af te ronden tegen maart 2024 en de ontwikkeling van de rest van de site aansluitend te 
plannen, met de middelen die voorzien worden in het meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 7
voor de andere functies op de site Sinbad in de Parklaan een andere oplossing te zoeken in de 
periode 2020-2024, zodat de site na 2024 verkocht kan worden. Met de huidige gebruikers van 
de site Puyenbeke wordt overleg opgestart, zodat er ook voor hen naar een bevredigende 
oplossing kan worden gezocht. Aan de stuurgroep Puyenbeke wordt opdracht gegeven hiervoor 
de nodige coördinatie te voeren. 
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38 2019_CBS_04349 Nieuwe meerjarenplanning: toelichting aan 
adviesorganen en -commissies: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de data waarop de schepenen de nieuwe meerjarenplanning zullen 
toelichten aan de diverse adviesorganen, te beginnen vanaf 5 november 2019.

Artikel 2
dat aan begeleiders van adviesorganen gevraagd wordt om de voorbereiding van deze 
toelichting, in overleg met de bevoegde schepen, te baseren op de strategische tekst en de 
ontwerptabel met ramingen uit de software. Deze documenten mogen vanaf 5 november 2019 
met dat doel intern worden verspreid. Het is de bedoeling dat per adviesraad een vergelijking 
wordt gemaakt tussen wat in het meerjarenplan werd opgenomen en wat de adviesraden zelf 
hebben aangereikt (in hun memorandum uit 2018 en hun reactie op het beleidsprogramma in 
2019).

40 2019_CBS_04351 Besluitvorming rond meerjarenplan en begroting en 
afspraken rond bijhorende toelichting: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de opbouw van de agenda voor de 'budgetraden' op 19 december 2019 als 
volgt:

- eerst OCMW-raad openbare zitting

 Meerjarenplan Zorgpunt Waasland 2020-2025: goedkeuring
 Lijst nominatieve subsidies (niet in uitvoering van reglement of overeenkomst): 

goedkeuring
 Aandeel OCMW in de geïntegreerde meerjarenplanning stad en OCMW 2020-2025: 

goedkeuring
 Verrichtingen die niet worden beschouwd als van dagelijks bestuur (goedkeuring 

uitzonderingslijst staande de zitting)

- daarna gemeenteraad openbare zitting

 Belastingen en retributies: diverse beslissingen
 Beheersovereenkomsten met gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in 

privaatrechtelijke vorm: goedkeuring
o Centrummanagement
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o Accsi
o JOS
o Den Azalee
o Epa

 Kennisneming budget extern gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen in 
privaatrechtelijke vorm en goedkeuring dotatie 2020

o Centrummanagement
o Accsi
o JOS
o Den Azalee (onder voorbehoud van wat budget (dotatie?)/beheersovereenkomst 

voorzien)
o Epa (onder voorbehoud van wat budget (dotatie?)/beheersovereenkomst 

voorzien)
 Hulpverleningszone Waasland: goedkeuring dotatie 2020
 Politie: begroting 2020: goedkeuring
 AGB 't Bau-huis: meerjarenplanning 2020-2025: goedkeuring
 Kerkfabrieken: meerjarenplanning 2020-2025: goedkeuring
 Lijst nominatieve subsidies (niet in uitvoering van reglement of overeenkomst): 

goedkeuring
 Aandeel OCMW in de geïntegreerde meerjarenplanning stad en OCMW 2020-2025: 

goedkeuring
 Aandeel stad in de geïntegreerde meerjarenplanning stad en OCMW 2020-2025: 

goedkeuring
 Geïntegreerde meerjarenplanning stad en OCMW 2020-2025: goedkeuring
 Verrichtingen die niet worden beschouwd als van dagelijks bestuur (goedkeuring 

uitzonderingslijst staande de zitting).

Artikel 2
akkoord te gaan

dat er door elke schepen in zijn of haar commissie in december algemeen toelichting wordt 
gegeven bij de meerjarenplanning voor wat betreft zijn of haar bevoegdheden, op basis van de 
strategische tekst en desgewenst met aanvullende informatie (met ondersteuning door de 
clustermanagers)

en dat er voor deze agendapunten bijkomend extra toelichting wordt gegeven:

 geïntegreerde meerjarenplanning stad en OCMW: algemene commissie 25 november 
2019: Peter Buysrogge

o ondersteuning: Bart Foubert en Veerle Verhoestraete

 budget Centrummanagement en beheersovereenkomst + meerjarenplanning AGB 't Bau-
huis: commissie economie 2 december 2019: Ine Somers
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o ondersteuning: Eric Van Remortel en/of Nele De Klerck + Lies Van Poucke en 
Gert Nys

 budget JOS (en Den Apostel) en beheersovereenkomst: commissie jeugd 3 december 
2019: Bart De Bruyne

o ondersteuning: Jurgen Naudts en/of Tim De Brabander + Katrien Stuyven

 meerjarenplanning Zorgpunt Waasland: commissie welzijn 4 december 2019: Sofie 
Heyrman

o ondersteuning: Gerry Van de Steene en/of financieel directeur Den Azalee + Tjeu 
van Diessen en/of Maxime Callaert

 budget Accsi en beheersovereenkomst: commissie cultuur 5 december 2019: Filip 
Baeyens

o ondersteuning: Elke Buts en/of secretaris Accsi + Lien Smet

 begroting politie, dotatie hulpverleningszone, kerkfabrieken: commissie algemeen 
beleid en veiligheid 11 december 2019: Lieven Dehandschutter

o ondersteuning: Gwen Merckx en Marc Vande Velde + Gert Nys

 beslissingen belastingen en retributies: commissie financiën 13 december 2019: Peter 
Buysrogge

o ondersteuning: Dirk D'Hondt.

Artikel 3
dat er, vanaf 2020, naar aanleiding van de voorlegging aan de raden van de agenda van de 
algemene vergadering (meestal tweemaal per jaar, minstens naar aanleiding van beslissingen 
over budget en jaarrekening), toelichting gegeven wordt in een commissie over het beleid van 
de vereniging voor de aspecten die raken aan het lokaal belang:

 welzijnsverenigingen:
o Schuldbemiddeling Waasland: commissie Sofie Heyrman (door afgevaardigde in 

raad van bestuur Vanessa Blommaert, lid commissie)
o Sociaal Verhuurkantoor: commissie Sofie Heyrman (door afgevaardigde in raad 

van bestuur Aster Baeck, lid commissie)
o Audio: wordt opgenomen in de toelichting rond organisatiebeheersing: 

commissie Peter Buysrogge

 opdrachthoudende verenigingen:
o MIWA: commissie Filip Baeyens (= afgevaardigde in raad van bestuur)
o Farys (vroeger TMVW): commissie Lieven Dehandschutter (= afgevaardigde in 

raad van bestuur Domeindiensten)
o Intergem: commissie Carl Hanssens (= afgevaardigde in raad van bestuur)
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o Westlede: commissie Sofie Heyrman (door afgevaardigden in raad van bestuur 
Veerle De Beule of Karel Noppe, leden commissie) 

 dienstverlenende verenigingen:
o Interwaas: commissie Lieven Dehandschutter (= afgevaardigde in raad van 

bestuur)
o Cipal: commissie Ine Somers (= afgevaardigde in algemene vergadering, of door 

Jan Moons, gezamenlijk afgevaardigde in raad van bestuur voor diverse 
gemeenten waaronder Sint-Niklaas).

GAS

41 2019_CBS_04352 Voorstel tot aanpassing protocolakkoorden verkeer en 
niet-verkeer parket Oost-Vlaanderen: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de voorstellen van het parket van de procureur des Konings Oost-
Vlaanderen tot wijziging van de protocolakkoord verkeer en niet-verkeer.

Artikel 2
volgende aanpassing aan het protocolakkoord niet-verkeer voor te stellen voor de stad Sint-
Niklaas:

Onder rubriek A (Toepassingsgebied) de minimumleeftijd te wijzigen in 16 jaar:

"De bepalingen van de GAS-wetgeving en van dit protocolakkoord zijn van toepassing op 
meerderjarigen en op minderjarigen, die op het ogenblik van de feiten de volle leeftijd van 16 
jaar hebben bereikt."

Artikel 3
de definitieve versie van de wijziging van de protocolakkoorden verkeer en niet-verkeer voor te 
leggen op een later tijdstip, en de datum van ondertekening van deze protocolakkoorden af te 
stemmen op de datum van inwerkingtreding van de eerstvolgende wijziging van het algemeen 
politiereglement. 

Artikel 4
principieel akkoord te gaan met het optrekken van het maximumbedrag van de administratieve 
geldboete voor minderjarigen tot het wettelijk bepaald maximumbedrag van 175 EUR en dit op 
te nemen in de eerstvolgende wijziging van het algemeen politiereglement.

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie
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42 2019_CBS_04353 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: recreatiedomein De Ster: 
overleg 15 november 2019: agendapunten stad: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de agenda voor het overlegplatform recreatiedomein De Ster dat doorgaat op 15 november 
2019 om 9 uur als volgt vast te stellen: 
1. goedkeuren van het verslag van de vergadering van 7 juni 2019 (nog niet ontvangen van de 
provincie);
2. verzoek tot creatie van een camperplaats op parking van De Ster;
3. data bijzondere sportmanifestaties 2020;
4. planning nieuwe sporthal;
5. varia.

43 2019_CBS_04354 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Cipal dv: algemene 
vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat 
vertegenwoordiger 

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

Artikel 1
kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Cipal dv, die doorgaat op 12 
december 2019.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 12 december 2019 van Cipal dv om in te stemmen met de op de agenda van 
deze vergadering vermelde voorstellen.

44 2019_CBS_04355 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: MIWA: buitengewone 
algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling 
mandaat vertegenwoordiger

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:
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Artikel 1
kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van MIWA ,die 
doorgaat op 10 december 2019.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone 
algemene vergadering op 10 december 2019 van MIWA om in te stemmen met de op de agenda 
van deze vergadering vermelde voorstellen.

45 2019_CBS_04356 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (ov): 
buitengewone algemene vergadering: kennisneming 
agenda en bepaling mandaat vertegenwoordigers

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

Artikel 1
kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van de Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (ov) cvba, die doorgaat op 19 december 
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 vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering op 19 december 2019 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen 
voor Watervoorziening cvba (ov) om in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering 
vermelde voorstellen.

15:52 - Mia Mortier, voorzitter gemeenteraad betreedt de zitting

46 2019_CBS_04357 Gemeenteraad: agenda gemeenteraadszitting 22 
november 2019: kennisneming

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 22 november 2019.

15:54 - Mia Mortier, voorzitter gemeenteraad verlaat de zitting
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47 2019_CBS_04358 Gemeenteraad: data gemeenteraads- en 
commissiezittingen 2020: wijziging

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de commissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling te laten doorgaan op 
woensdag 15 april 2020 om 20 uur en de commissie voor economie, evenementen, 
stadspromotie en digitalisering te laten doorgaan op maandag 20 april 2020 om 20 uur.

48 2019_CBS_04359 Gemeenteraad: verslag overleg fractievoorzitters 21 
oktober 2019: kennisneming 

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het verslag van het overleg met de fractievoorzitters op 21 oktober 2019.

Communicatie

49 2019_CBS_04360 Naamkaartjes voor gemeenteraadsleden: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de gemeenteraadsleden naamkaartjes aan te bieden volgens een vast sjabloon. Het standaard 
aantal wordt vastgesteld op 100 exemplaren per raadslid.

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

50 2019_CBS_04361 Kerkfabrieken: Sint-Andreas en Ghislenuskerk te Belsele: 
restauratiedossier dak (exclusief toren): gunning en 
stadsaandeel: goedkeuring

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

Artikel 1
akkoord te gaan met de gunning van het restauratiedossier voor het dak, exclusief de toren, van 
de Sint-Andreas en Ghislenuskerk in Belsele aan de firma Renotec nv, Acaciastraat 14, 2440 
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Geel, voor een bedrag van 1.233.264,83 EUR, btw inbegrepen, onder voorbehoud van 
goedkeuring door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Artikel 2
het stadsaandeel vast te stellen op een bedrag van 449.440,50 EUR.

Artikel 3
de uitgave te verrekenen op actienummer 2019141722.

51 2019_CBS_04362 Leveringen: beheer gebouwen: afsluiten raamcontract 
voor leveren van hout en plaatmateriaal, dakramen, 
koepels en toebehoren: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 oktober 2019, 
opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie. Het verslag van nazicht van de 
offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 2
de opdracht 'Op afroep leveren van hout en plaatmateriaal, dakramen, koepels en toebehoren' 
te gunnen met in achtneming van volgende rangschikking:

1. VC Wood Waasland bvba, Industriepark-West 45, 9100 Sint-Niklaas, tegen volgende 
toegestane kortingspercentages in de offerte:
* massief hout: 30 % bij losse afname, 38 % bij afname per pak;
* plaatmateriaal: 30 % bij losse afname, 38 % bij afname per pak;
* dakramen en toebehoren: 20 %;
* koepels en toebehoren: 25 %;
minimumafname franco levering: vanaf 250 EUR; 
kostprijs levering onder minimumafname: 25 EUR Sint-Niklaas, 35 EUR buiten Sint-
Niklaas.

2. Verhofstede Hout Idee bvba, Veldstraat 365, 9140 Temse, tegen volgende toegestane 
kortingspercentages in de offerte.
* massief hout: 15 %;
* plaatmateriaal: 15 %;
* dakramen en toebehoren: 15 %;
* koepels en toebehoren: 15 %;
minimumafname franco levering: 750 EUR; 
kostprijs levering onder minimumafname: 45 EUR.

De leveringen gebeuren op afroep volgens noodwendigheid. De ingangsdatum van het contract 
wordt vastgesteld op 15 november 2019 en loopt voor een periode van maximum 4 jaar.
Artikel 3
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dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2019-011/OVA/houtproducten/JW-CQ.
Artikel 4
alle betrokken besturen van deze beslissing op de hoogte te brengen.

52 2019_CBS_04363 Leveringen: logistiek: raamcontract werkkledij voor alle 
werklieden: stopzetting

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

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

53 2019_CBS_04364 Leveringen: mobiliteit: aankopen en plaatsen vaste 
fietstelpalen: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 28 oktober 2019, 
opgesteld door het team overheidsopdrachten leveringen en diensten. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2
het aankopen en plaatsen van vaste fietstelpalen op acht locaties, waarvan vier in het najaar 
2019 en vier in het voorjaar 2020, te gunnen aan de firma Signco bvba, Jozef De Blockstraat 
100, 2830 Willebroek, als volgt:
- leveren en plaatsen van een vaste fietstelpaal tegen een bedrag van 7.500 EUR + 1.575 EUR 
(21 % btw) = 9.075 EUR per fietstelpaal;
- kostprijs voor toegang tot de software/het platform tegen een bedrag van 325 EUR + 68,25 
EUR (21 % btw) = 393,25 EUR op jaarbasis per fietstelpaal.

Indien er acht fietstelpalen worden afgenomen bedraagt de kostprijs:
- eenmalige kosten voor het leveren en plaatsen van acht fietstelpalen tegen een bedrag van 
60.000 EUR + 12.600 EUR (21 % btw) = 72.600 EUR;
- jaarlijks terugkerende kosten voor toegang tot de software/het platform voor acht 
fietstelpalen tegen een bedrag van 2.600 EUR + 546 EUR (21 % btw) = 3.146 EUR.
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54 2019_CBS_04365 Werken: rioproject aansluiting Hoogkameren: bijkomende 
opdracht ontwerper: addendum aan de 
samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

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

Artikel 1
in het kader van het rioproject aansluiting Hoogkameren akkoord te gaan om de bijkomende 
opdrachten voor de opmaak van de afkoppelingsstudies op privédomein en voor het 
fietssubsidiedossier en het stedenbouwkundig ontwerp van de wegenis te gunnen aan de 
ontwerper, studiebureau Talboom nv, voor een bedrag van 150.980 EUR, exclusief btw, en 
hiervoor een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

55 2019_CBS_04366 Diensten: beheer openbaar domein: onderhoud 
beplanting Stationsstraat (5 jaar): wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking, de raming (41.322,31 EUR + 8.677,69 EUR (21 % btw) = 50.000 
EUR) en de voorwaarden betreffende het laten onderhouden van de beplanting van de 
Stationsstraat gedurende een periode van 5 jaar.

Artikel 2
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van:
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de dienst beheer openbaar domein.

56 2019_CBS_04367 Diensten: tijdelijke aanstelling van een projectleider 
technieken: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring

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

Artikel 1
het bestek met nr. 2019/027so en de raming voor de opdracht 'tijdelijke aanstelling van een 
projectleider technieken', opgesteld door de dienst projecten gebouwen goed te keuren. De 
voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
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algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 155.000 EUR exclusief btw.
Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure.
Artikel 3
de uitgave te verrekenen op actienummer 000563 van de MJP 2020.

57 2019_CBS_04368 Politiezone: aankoop politiecombi: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking, de raming (49.586,78 EUR + 10.413,22 EUR (21 % btw) = 60.000 
EUR) en de voorwaarden betreffende het leveren van een politiecombi voor de politiezone Sint-
Niklaas.

Artikel 2
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van:
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de politiezone.

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

58 2019_CBS_04369 Stedelijk sportcentrum Puyenbeke: exploitatieplan BMX-
terrein: kennisneming

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het exploitatieplan betreffende het gebruik van het nog aan te leggen 
BMX-terrein aan het stedelijk sportcentrum Puyenbeke op een perceel grond tussen de 
Modernadreef en de Pijkedreef te 9100 Sint-Niklaas.

60 2019_CBS_04371 Zakelijke rechten: rioproject Puidreef - Kouterdreef: 
inneming 4 Puidreef en vestiging erfdienstbaarheid 
inneming 2 Kouterdreef: voorwaarden akten: goedkeuring

Besluit



College van burgemeester en schepenen 27/30 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
4 november 2019

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

Artikel 1
de voorwaarden goed te keuren van de ontwerpakte betreffende de aankoop van Puidreef 
inneming 4, voor een grondinname van 67,89 m², te nemen uit een perceel kadastraal bekend 
9de afdeling, sectie A, nummer 910B2 P0000, met als nieuw gereserveerd 
perceelsidentificatienummer A 910 C 2 P0000 voor een bedrag van 16.972,50 EUR.
Een exemplaar van de akte wordt als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 

Artikel 2
de voorwaarden goed te keuren voor de ontwerpakte betreffende de vestiging van een 
erfdienstbaarheid met recht van toe- en doorgang te verlenen aan de stad Sint-Niklaas, Grote 
Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, met een oppervlakte van 50,60 m², op het perceel kadastraal 
bekend 9de afdeling, sectie A, nummer 951 P0000, voor een bedrag van 65 EUR, zijnde 
inneming 2.
Een exemplaar van de akte wordt als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting. 

61 2019_CBS_04372 Samenwerkingsovereenkomst met kringloopcentrum Den 
Azalee vzw: verlenging: goedkeuring

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

Artikel 1
de verlenging van zes jaar van de samenwerkingsovereenkomst met kringloopcentrum Den 
Azalee vzw, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, betreffende het inzamelen van 
huishoudelijke goederen op het grondgebied van de stad, met het oog op producthergebruik, 
principieel goed te keuren.
Een exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 

62 2019_CBS_04373 Urbanisatie: ontwerp rup lokaal bedrijventerrein  
Botermelkstraat – Heimolenstraat: goedkeuring

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

Artikel 1
kennis te nemen van het advies van de Gecoro van 12 september 2019 in verband met het rup 
lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat - Heimolenstraat, waarvan het bestuur zich formeel en 
uitdrukkelijk de inhoud en motieven eigen maakt.

Artikel 2



College van burgemeester en schepenen 28/30 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
4 november 2019

het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat – 
Heimolenstraat definitief vast te stellen, conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze 
zitting.

63 2019_CBS_04374 Verkeersveilige en verkeersleefbare schoolomgeving: 
extra budget uniformiseren schoolomgevingen: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
een extra budget van 25.000 EUR te voorzien voor het uniformiseren van schoolomgevingen.

64 2019_CBS_04375 Mobiliteit: Damstraat: aanbrengen stickers tonnageverbod 

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de offerte voor de bestickering voor het tonnageverbod in de Damstraat 
door de firma Trafiroad, Nieuwe Dreef 17, 9160 Lokeren, tegen een geraamd bedrag van 2.249 
EUR + 472,29 EUR (21 % btw) = 2.721,29 EUR.

65 2019_CBS_04376 Waterlopen: facturen onderhoud dienstjaar 2018: 
betaalbaarstelling 

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
op basis van de voorgelegde facturen een bedrag van 37.039,83 EUR betaalbaar te stellen aan 
de Polder Sinaai-Daknam, p/a Zakstraat 19, te 9112 Sinaai, op rekeningnummer BELFIUS 091-
0016435-71, voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan waterlopen van derde categorie in 
2018 op het grondgebied Sint-Niklaas.

66 2019_CBS_04377 Waterlopen: vervangen 4 betonnen bruggen over de 
Leebeek door de Polder Sinaai-Daknam: bijzondere 
toelage: betaalbaarstelling  

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:



College van burgemeester en schepenen 29/30 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
4 november 2019

Artikel 1
op basis van de voorgelegde facturen en staat van uitgaven akkoord te gaan met een bijzondere 
toelage ten bedrage van 61.574,69 EUR, incl. btw, en deze betaalbaar te stellen aan de Polder 
Sinaai-Daknam, Zakstraat 19, 9112 Sinaai, op rekeningnummer BELFIUS 091-0016435-71, voor 
het vervangen van 4 betonnen bruggen over de Leebeek in de Leestraat te 9112 Sinaai.

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Museum

74 2019_CBS_04385 Stedelijke musea: collectievorming: schenking 
museumobjecten: aanvaarding

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

Artikel 1
de hierna vermelde schenkingen te aanvaarden en toe te voegen aan de museale collecties:
- schilderij met interieur van de feestzaal van het stadhuis, door Lucien Van de Velde (geraamde 
waarde: 500 EUR); 
- een stilleven, geschilderd door Jef Burm (geraamde waarde: 100 EUR);
- objecten uit het voormalige textielbedrijf Ets. Edmond Meert (wandtapijt, spoel, 
ontwerppatronen, boeken met weefstalen, geraamde waarde: 1.000 EUR);
- schilderij 'De barmhartige Samaritaan', uit de klas van academieleraar Georges Fonteyn 
(geraamde waarde: 1.000 EUR).

Vorming en educatie

76 2019_CBS_04387 Internationale samenwerking: kandidaatstelling host CIB-
conferentie: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
principieel akkoord te gaan met het indienen van de kandidatuur om gastheer te zijn voor de 
CIB-conferentie in 2020.

WELZIJN

Welzijn staf

77 2019_CBS_04388 Welzijn: sluiten nieuwe samenwerkingsovereenkomst met 
Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw afdeling Waasland: 
goedkeuring
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Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
de vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst met Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw 
afdeling Waasland, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, goed te keuren.
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht.

4 november 2019 17:00 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur burgemeester

 
 


