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college van burgemeester en schepenen 
Zitting van 4 november 2019 
Besluitenlijst 

 
ROUTINEPUNTEN 
Ondersteuning financiën 
Belastingen 
2019_CBS_04312 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Odisee 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04313 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan 
OMcollective 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04314 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Vlaamse 
Vereniging Autisme 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04315 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Release 
bvba 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04316 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: toelating aan Chiro 
Kriko 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04317 Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een 
kohier 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04318 Gemeentebelastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring van een 
kohier 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04319 Thesaurie: visum en uitvoerbaarverklaring van dwangbevelen voor de 
invordering van facturen/parkeerretributies 
GOEDGEKEURD 
 
Boekhouding 
2019_CBS_04320 Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring facturen en 
definitieve rechten: vaststelling 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04321 Stadsbudget 2019: definitieve vastleggingen: vaststelling 
GOEDGEKEURD 
 



 

 

Ondersteuning 
HR 
2019_CBS_04322 Ontwerpbesluiten algemeen directeur: kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
Wedden en beheer 
2019_CBS_04323 Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: personeel: tijdelijke 
aanstelling van 23 leraars: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04324 Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: personeel: tijdelijke 
aanstelling van 32 leraars: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04325 Stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: personeel: 
tijdelijke aanstelling van twee deeltijdse onderwijzers ten behoeve van de anderstalige 
nieuwkomers: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Dienstverlening 
Bestuursadministratie 
2019_CBS_04326 College van burgemeester en schepenen: notulen en besluitenlijst 
zitting 28 oktober 2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Communicatie 
2019_CBS_04327 Boekvoorstelling ‘Zo is Sint-Niklaas’: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Techniek 
Overheidsopdrachten en administratie 
2019_CBS_04328 Kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Bos: renovatie stookplaats: deel 
technieken: vorderingsstaat 2: betaalbaarstelling stadsaandeel 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04329 Werken: kerkfabriek Sint-Nicolaas: diverse investeringsdossiers: 
akkoord met gunning 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04330 Werken: aanpassen oversteekplaats Clement Heirmanstraat-Parklaan: 
gunning 
GOEDGEKEURD 
 
 
 
 
 



 

 

Omgeving 
Plannen en ontwikkelen 
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 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04332 Eenmalige tussenkomst castreren/steriliseren, chippen en registreren 
van huiskatten: oktober 2019: uitbetaling 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04333 Verdeelactie plantgoed in Elisabethwijk: aankoop plantgoed: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Vergunnen en toezicht 
2019_CBS_04335 Melding van gehele overdracht: 2019127089: Hoogstraat: kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04336 Beslissingen in beroep: kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04337 Omgevingsvergunning: meldingen IIOA (ingedeelde inrichtingen of 
activiteiten): akteneming 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04338 Omgevingsaanvragen: vergunningen 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04339 Verdelingsplannen: kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
Cultuur en vrije tijd 
Evenementen 
2019_CBS_04340 Hobby Club: antiek- en rommelmarkt: 15 maart 2020: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Welzijn 
Diversiteit, samenleving en preventie 
2019_CBS_04341 Programma viering 20 jaar MSOC en 25 jaar straathoekwerk op vrijdag 
29 november 2019: kennisneming 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
 



 

 

DISCUSSIEPUNTEN 
Politie 
2019_CBS_04342 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: deelname aan 
mobiliteitscyclus voorbehouden voor aspirant-inspecteurs: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04343 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant 
verklaren van één functie van inspecteur van politie (afdeling tweedelijnspolitiehulp, 
dienst lokale recherche): goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04344 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant 
verklaren van één functie van hoofdinspecteur van politie (intern toezicht en 
klachtenmanagement): goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04345 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: vacant 
verklaren van één functie van hoofdinspecteur van politie (dringende politiehulp - 
interventieteams): goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Ondersteuning financiën 
Belastingen 
2019_CBS_04346 Gemeentebelastingen en retributies: aanpassingen aan reglementen 
GOEDGEKEURD 
 
Boekhouding 
2019_CBS_04391 Financiën: meerjarenplan stad en OCMW: staat van het financieel 
evenwicht (M2): kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
Ondersteuning 
Beleidsondersteuning 
2019_CBS_04347 Meerjarenplan 2020-2025: strategische nota: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04348 Strategisch project sport- en recreatiepark Puyenbeke: opstart: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04349 Nieuwe meerjarenplanning: toelichting aan adviesorganen en -
commissies: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04350 Strategische planning: keuze strategische projecten en programma's: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 



 

 

2019_CBS_04351 Besluitvorming rond meerjarenplan en begroting en afspraken rond 
bijhorende toelichting: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
GAS 
2019_CBS_04352 Voorstel tot aanpassing protocolakkoorden verkeer en niet-verkeer 
parket Oost-Vlaanderen: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Dienstverlening 
Bestuursadministratie 
2019_CBS_04353 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: 
recreatiedomein De Ster: overleg 15 november 2019: agendapunten stad: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04354 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Cipal 
dv: algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat 
vertegenwoordiger 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04355 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: MIWA: 
buitengewone algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat 
vertegenwoordiger 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04356 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: 
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (ov): 
buitengewone algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat 
vertegenwoordigers 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04357 Gemeenteraad: agenda gemeenteraadszitting 22 november 2019: 
kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04358 Gemeenteraad: data gemeenteraads- en commissiezittingen 2020: 
wijziging 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04359 Gemeenteraad: verslag overleg fractievoorzitters 21 oktober 2019: 
kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
Communicatie 
2019_CBS_04360 Naamkaartjes voor gemeenteraadsleden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 



 

 

Techniek 
Overheidsopdrachten en administratie 
2019_CBS_04361 Kerkfabrieken: Sint-Andreas en Ghislenuskerk te Belsele: 
restauratiedossier dak (exclusief toren): gunning en stadsaandeel: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04362 Leveringen: beheer gebouwen: afsluiten raamcontract voor leveren van 
hout en plaatmateriaal, dakramen, koepels en toebehoren: gunning 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04363 Leveringen: logistiek: raamcontract werkkledij voor alle werklieden: 
stopzetting 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04364 Leveringen: mobiliteit: aankopen en plaatsen vaste fietstelpalen: 
gunning 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04365 Werken: rioproject aansluiting Hoogkameren: bijkomende opdracht 
ontwerper: addendum aan de samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04366 Diensten: beheer openbaar domein: onderhoud beplanting 
Stationsstraat (5 jaar): wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04367 Diensten: tijdelijke aanstelling van een projectleider technieken: wijze 
van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04368 Politiezone: aankoop politiecombi: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Omgeving 
Plannen en ontwikkelen 
2019_CBS_04369 Stedelijk sportcentrum Puyenbeke: exploitatieplan BMX-terrein: 
kennisneming 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04370 Gecoro: aanduiding effectieve en plaatsvervangende leden, voorzitter, 
ondervoorzitter en vaste secretaris: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 



 

 

2019_CBS_04371 Zakelijke rechten: rioproject Puidreef - Kouterdreef: inneming 4 
Puidreef en vestiging erfdienstbaarheid inneming 2 Kouterdreef: voorwaarden akten: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04372 Samenwerkingsovereenkomst met kringloopcentrum Den Azalee vzw: 
verlenging: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04373 Urbanisatie: ontwerp rup lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat – 
Heimolenstraat: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04374 Verkeersveilige en verkeersleefbare schoolomgeving: extra budget 
uniformiseren schoolomgevingen: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04375 Mobiliteit: Damstraat: aanbrengen stickers tonnageverbod 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04376 Waterlopen: facturen onderhoud dienstjaar 2018: betaalbaarstelling 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04377 Waterlopen: vervangen 4 betonnen bruggen over de Leebeek door de 
Polder Sinaai-Daknam: bijzondere toelage: betaalbaarstelling 
GOEDGEKEURD 
 
Vergunnen en toezicht 
2019_CBS_04378 Omgevingsaanvraag 2019086440: Joseph Lonckestraat: weerleggen 
bezwaren en verlenen vergunning 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04379 Omgevingsaanvraag 2019101429: Vinkenlaan: weigering 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04380 Digitaal omgevingsloket: dienstverlening burgers: standpunt college 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04381 Beroepsprocedure: advies aan deputatie: Molenwijk (OMV_201903120) 
GOEDGEKEURD 
 
2019_CBS_04382 Principiële vraag: Langhalsbeekstraat: standpunt college 
GOEDGEKEURD 
 
 
 
 



 

 

Cultuur en vrije tijd 
Evenementen 
2019_CBS_04384 Overdracht standplaats meikermis Sint-Niklaas, zomerkermis Sint-
Niklaas en winterkermis Sint-Niklaas (hamburgerkraam 7 m x 3 m) aan Funya Foods: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Museum 
2019_CBS_04385 Stedelijke musea: collectievorming: schenking museumobjecten: 
aanvaarding 
GOEDGEKEURD 
 
Vorming en educatie 
2019_CBS_04387 Internationale samenwerking: kandidaatstelling host CIB-conferentie: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 
 
Welzijn 
Welzijn staf 
2019_CBS_04388 Welzijn: sluiten nieuwe samenwerkingsovereenkomst met 
Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw afdeling Waasland: goedkeuring 
GOEDGEKEURD 


