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GEMEENTERAAD
Zitting van 25 oktober 2019
Notulen openbare zitting

Samenstelling:
Aanwezig
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer 
Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, 
schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid 
(CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a); de heer Frans Wymeersch, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, raadslid 
(sp.a); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a); 
de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); de heer 
Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, raadslid (N-VA); mevrouw Veerle De 
Beule, raadslid (N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Hasan Bilici, 
raadslid (sp.a); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); 
de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); mevrouw Lore 
Baeten, 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)

Zijn eveneens aanwezig
mevrouw Gwen  Merckx, korpschef van politie

Afwezig
de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V)

Verontschuldigd
de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); 
de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Johan Verhulst, algemeen directeurde heer 
Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

25 oktober 2019 19:00 - De voorzitter opent de openbare zitting
Voorzitter Mia Mortier verontschuldigt raadslid Johan Uytdenhouwen voor de hele zitting. Ook 
Johan Verhulst, algemeen directeur, is verontschuldigd voor de gehele zitting, wegens het 
overlijden van zijn vader. De raad betuigt zijn medeleven bij dit verlies.  
Raadslid Julien Ghesquière is wegens onvoorziene omstandigheden afwezig en zal eventueel 
later op de avond de raad vervoegen. 
Voorzitter Mia Mortier stelt voor om punt 7 in verband met de vervangregeling van de algemeen 
directeur als eerste te behandelen. Er wordt verder voorgesteld om punt 29 met betrekking tot 
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de gecoro af te voeren. Als laatste wordt gevraagd de interpellaties 1 en 4 die betrekking 
hebben op de Salons samen te behandelen, alsook de interpellaties 8, 10 en 13 met betrekking 
tot het zwembad.
Interpellatie van raadsleden Kris Van der Coelden, Frans Wymeersch, Jos De Meyer en Jef Maes 
met betrekking tot het zwembad.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.  
Interpellatie van raadsleden Christel Geerts en Frans Wymeersch met betrekking tot de actie 
voor de veroordeelde separatistische politici uit Catalonië. 
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter. 
Raadslid Frans Wymeersch vraagt de afvoering van punt 18 'ontwerp rup lokaal bedrijventerrein 
Botermelkstraat – Heimolenstraat'.

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00349 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszittingen  24 en 
27 september 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de 
gemeenteraadszittingen van 24 en 27 september 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 vergaderingen aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszittingen van 24 en 27 september 2019 
goed te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 24-09-2019
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Zittingsverslag GR 24-09-19
Notulen GR 27-09-2019
Zittingsverslag GR 27-09-19

ONDERSTEUNING

HR

7 2019_GR_00359 Decretale graden: vervangingsregeling voor de algemeen 
directeur: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - HR

Verslag
Toegelicht door schepen Peter Buysrogge. 

Bondige toelichting
De algemeen directeur kan om verschillende redenen afwezig of verhinderd zijn, al dan niet 
voorzien. Het is noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen via een 
vervangingsregeling.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vervangingsregeling goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 166.

Argumentatie
De gemeenteraad heeft in zitting van 22 juni 2018 kennis genomen van de aanstelling van 
rechtswege van de heer Johan Verhulst als algemeen directeur.
De algemeen directeur kan om verschillende redenen afwezig of verhinderd zijn, al dan niet 
voorzien. In zo’n geval is het noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening te blijven 
garanderen.

Het decreet lokaal bestuur voorziet dat de gemeenteraad de vervanging regelt van de algemeen 
directeur bij afwezigheid of verhindering en dat hierover geen nadere bijzondere regels worden 
geformuleerd. Hierbij komt het aan de gemeenteraad toe om een concrete vervangingsregeling 
uit te werken die aangepast is aan de nood van de diensten. En dit op zo’n wijze dat wel 
minstens en in elk geval in een waarneming van het ambt van algemeen directeur moet worden 
voorzien als de afwezigheid of verhindering langer dan 120 dagen duurt of als het ambt vacant 
werd verklaard. Hierbij oefent in dat geval de waarnemend algemeen directeur alle 
bevoegdheden van de algemeen directeur uit. De gemeenteraad kan de aanstelling van een 
waarnemend algemeen directeur ook toevertrouwen aan het college van burgemeester en 
schepenen.
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Het is bijgevolg aangewezen om enerzijds één of meerdere plaatsvervangend algemeen 
directeurs te voorzien voor korte afwezigheden of verhinderingen, terwijl anderzijds ook meer 
langdurige afwezigheden opgevangen moeten worden door de aanduiding van één 
waarnemend algemeen directeur.

Er zijn niet langer wettelijke voorwaarden voorzien om als vervanger te kunnen optreden. Het is 
echter aangewezen om, gelet op de aard van de functie op het hoogste niveau, hiervoor een lid 
van het managementteam aan te duiden.
Bijgevolg wordt voorgesteld om volgende personeelsleden aan te duiden als vervanger, in 
chronologische volgorde van hun aanwezigheid (de volgende bij afwezigheid of verhindering 
van de vorige):
- Gerry van De Steene;
- Anne-Marie Bogaert;
- Kathy David;
- Silvie Maes;
- Stefan Bauwens.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
volgende personeelsleden aan te duiden als vervanger, in geval van afwezigheid of 
verhindering van de algemeen directeur, in volgorde van aanwezigheid (de volgende bij 
afwezigheid of verhindering van de vorige):
- Gerry van De Steene;
- Anne-Marie Bogaert;
- Kathy David;
- Silvie Maes;
- Stefan Bauwens.

POLITIE

Politie

2 2019_GR_00353 Politieaangelegenheden: protocol bestuurlijke 
handhaving met openbaar ministerie: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
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Er is steeds meer nood aan overleg tussen de bestuurlijke en gerechtelijke overheden over de 
juiste aanpak van criminaliteit (ondermijnende criminaliteit, illegale economie, inbreuken in de 
horeca, drugscriminaliteit, nachtlawaai, jeugdbendes...). De beide overheden hebben via de 
bepalingen van de gemeentewet, de GAS-wetgeving en verschillende strafwetten tal van 
mogelijkheden. Het is strategisch belangrijk goede afspraken te maken, informatie uit te 
wisselen en gezamenlijke acties te organiseren.
Via omzendbrief 10 van 2018 besliste het parket van Oost-Vlaanderen dat bestuurlijke 
handhaving als prioriteit of transversaal thema moet opgenomen worden in alle Oost-Vlaamse 
Zonale veiligheidsplannen. De verdere uitwerking ervan gebeurt geleidelijk en aan de hand van 
de ondertekening van een protocolakkoord.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met een dergelijk protocolakkoord 
tussen het stadsbestuur, de lokale politie Sint-Niklaas en het openbaar ministerie.

Juridische grond
Omzendbrief R.nr.11/2017 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent.
Omzendbrief 10 van 2018 van het Parket Oost-Vlaanderen (OBOV201810).

Argumentatie
Het toepassingsgebied van het protocolakkoord omvat een veelheid aan criminaliteits- en 
onveiligheidsfenomenen. De korpschef stelt voor geen fenomenen te kiezen, maar de volledige 
lijst over te nemen, zodat snel kan worden ingespeeld op nieuwe fenomenen.
Voor de uitvoering van de bestuurlijke handhaving conform dit protocol, is het nodig een 
strategisch en operationeel overleg te organiseren. Het wordt aangeraden dat het strategisch 
overleg zou overeenkomen met de zonale veiligheidsraad. Het operationeel overleg zou het 
centrumoverleg kunnen zijn (een recent opgestart overleg teneinde te komen tot een 
integralere aanpak van overlast in het centrum), aangevuld met expertises volgens de specifieke 
case.
Alle partners engageren zich om maximaal proactief en reactief informatie te bezorgen en uit te 
wisselen om de doelstelling van het protocolakkoord te realiseren.
De korpschef wil aan de slag met dit protocol vanaf 2020. Dit is ook opgenomen in het zonaal 
veiligheidsplan 2020-2025.

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:
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met 37 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V en sp.a) en 1 onthouding 
(PVDA)

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan het protocol bestuurlijke handhaving tussen het stadsbestuur Sint-
Niklaas, de lokale politie SInt-Niklaas en het openbaar ministerie.

Bijlagen
Protocol bestuurlijke handhaving OVL_Sint-Niklaas

3 2019_GR_00355 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (afdeling dringende politiehulp, interventieteams): 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

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

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

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

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
één functie van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de interventieteams (afdeling 
dringende politiehulp) en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten.

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

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

4 2019_GR_00357 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: vacant verklaren van één functie van 
contractueel consulent: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. Eén consulent (personeelslid logistiek en administratief kader 
van het niveau B) verliet op 1 oktober 2019 de lokale politie Sint-Niklaas voor twee jaar voor 
een loopbaanonderbreking omwille van persoonlijke aangelegenheden. Als gevolg hiervan komt 
een functie van consulent tijdelijk vrij.
Aan de gemeenteraad werd in zitting van 23 augustus 2019 gevraagd een functie van 
contractueel consulent vacant te verklaren voor de dienst HR. Aan de raad wordt nu gevraagd 
akkoord te gaan met de omzetting van deze functie naar een contractueel consulent 
communicatie, indien er geen geschikte kandidaten geselecteerd worden voor contractueel 
consulent HR.
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Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de 
mobiliteit van het personeel van de politiediensten.
Koninklijk besluit van 20 december 2005, artikel 2, dat artikel IV.I.37 van het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 
vervangt.
Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling 
in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale 
verantwoordelijke overheden in de politiezones.
Omzendbrief GPI 23 van 12 juli 2002 over de commissies van geschiktheid van het personeel 
van de politiediensten.

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

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vervanging is voorzien in de personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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

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
deze functie open te stellen voor een contractueel consulent communicatie indien er geen 
contractueel consulent HR wordt gevonden.
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5 2019_GR_00358 Politieaangelegenheden: personeel: bevoegde dienst voor 
het erkennen van arbeidsongevallen en beroepsziekten: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
De overheid wijst de dienst aan die bevoegd is voor de behandeling van de aangifte van ieder 
ongeval dat als arbeidsongeval kan worden beschouwd of iedere ziekte die als beroepsziekte 
kan worden beschouwd. De personeelsleden worden daarvan in kennis gesteld.
De korpschef stelt voor de erkenning van de arbeidsongevallen van alle medewerkers van de 
lokale politie Sint-Niklaas toe te wijzen aan het stedelijke team verzekeringen en de erkenning 
van de  beroepsziekten aan het kabinet van de korpschef.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus.
Wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie 
van het personeel van de politiediensten.
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.

Argumentatie
In onderling akkoord tussen de korpschef, de algemeen directeur en de financieel directeur 
werd op 1 september 2019 de erkenning van arbeidsongevallen van de medewerkers van de 
lokale politie Sint-Niklaas overgedragen aan het stedelijke team verzekeringen. Hiervoor werd 
een stadspersoneelslid dat bij de dienst HR van de lokale politie Sint-Niklaas was 
tewerkgesteld, verplaatst naar het team verzekeringen. Als gevolg hiervan is het aangewezen 
dit team formeel aan te duiden als bevoegde dienst voor de erkenning van arbeidsongevallen 
van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader van de lokale politie Sint-
Niklaas. De erkenning van beroepsziekten blijft ressorteren bij de manager interne organisatie 
van het kabinet van de korpschef.

Adviezen
Verzekeringen (VZK): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)
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Artikel 1
het stedelijke team verzekeringen aan te wijzen als dienst die instaat voor de erkenning van de 
arbeidsongevallen van alle operationele personeelsleden en contractuele en statutaire 
medewerkers van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Sint-Niklaas.

Artikel 2
de manager interne organisatie van het kabinet van de korpschef aan te wijzen voor de 
erkenning van de beroepsziekten van alle operationele personeelsleden en contractuele en 
statutaire medewerkers van het administratief en logistiek kader van de lokale politie Sint-
Niklaas.

Julien Ghesquière, raadslid (CD&V) betreedt de zitting

6 2019_GR_00354 Politieaangelegenheden: zonaal veiligheidsplan lokale 
politie Sint-Niklaas voor 2020-2025: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toegelicht door burgemeester Lieven Dehandschutter. 
Interpellatie van raadsleden Lore Baeten, Karel Noppe, Maxime Callaert en Julien Ghesquière. 
Beantwoord door korpschef Gwen Merckx.

Bondige toelichting
De lokale politie Sint-Niklaas heeft het zonaal veiligheidsplan (ZVP) 2020-2025 afgewerkt.
Het plan is in zitting van 22 juni 2019 goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad (waarvan de 
burgemeester voorzitter is) en moet nu ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ministers 
van Binnenlandse Zaken en van Justitie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het zonaal veiligheidsplan, waarin 
de planning en uitvoering van het politionele beleid op lokaal niveau voor de komende vijf jaar 
wordt vastgelegd.

Juridische grond
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, artikelen 35 tot 37.
Interministeriële omzendbrief PLP 58 betreffende de procedure tot indiening van de zonale 
veiligheidsplannen 2020-2025 en de goedkeuring ervan door de ministers van Binnenlandse 
Zaken en Justitie.

Argumentatie
Het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 moet uiterlijk 31 oktober ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en omvat:
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1. de prioritaire opdrachten en doelstellingen vastgesteld door de burgemeester en de 
procureur des Konings, elkeen wat zijn bevoegdheden betreft, die in de globale 
veiligheidsaanpak worden geïntegreerd, evenals de wijze waarop deze opdrachten en 
doelstellingen zullen worden bereikt;

2. de capaciteit van de lokale politie Sint-Niklaas die bestemd is voor de uitvoering van de 
opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie en die er moet voor zorgen dat deze 
opdrachten te allen tijde kunnen worden uitgevoerd, in het bijzonder de lokale 
opdrachten;

3. de bijdrage van de lokale politie in uitvoering van de opdrachten van federale aard;
4. de opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone, die 

overeenstemmen met een budgettaire tussenkomst van deze gemeente.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de lokale politie Sint-Niklaas.

Bijlagen
ZVP_2020_2025_SINT-NIKLAAS

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

8 2019_GR_00351 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergem: buitengewone 
algemene vergadering: kennisneming agenda en bepaling 
mandaat vertegenwoordigers

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Kristof Van Gansen. 

Bondige toelichting
De intercommunale vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) nodigt 
het stadsbestuur Sint-Niklaas uit tot de buitengewone algemene vergadering op 16 december 
2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de agenda van deze vergadering en 
het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering.
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Juridische grond
Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 28 § 1, 34 § 1 en 2, 2°, 40 § 1, 41 § 2, 5°, 386 § 1 en 432 § 3.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Intercommunale 
vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen.
Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2019 houdende de aanduiding van vertegenwoordigers 
in de organen van Intergem.
Statuten Intergem.

Argumentatie
Met brief van 13 september 2019, ontvangen op 16 september 2019, nodigt de intercommunale 
vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) het stadsbestuur uit tot de 
buitengewone algemene vergadering van Intergem op 16 december 2019 in 'Hof Ter Velden' te 
Baasrode (Dendermonde).
Op de agenda staan volgende punten:
1. Statutenwijzigingen:
   a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen;
   b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte 
te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020, alsook van de door de raad van 
bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Code goed bestuur.
4. Statutaire benoemingen.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire mededelingen.

Volgende mandatarissen werden aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene vergadering 
van Intergem:
effectief vertegenwoordiger:
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele;
plaatsvervangende vertegenwoordiger:
- mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid, °19 maart 1991, Houtduifstraat 11, 9100 Sint-
Niklaas.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 38 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V, en sp.a) en 1 
onthouding(PVDA)

Artikel 1
de agenda van de algemene vergadering van Intergem van 16 december 2019 goed te keuren.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
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opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 16 december 2019 van Intergem in te stemmen met de op de agenda van deze 
vergadering vermelde voorstellen.

Bijlagen
C-1909.786.848.169 - uitnodiging buitengewone algemene vergadering 16-12-2019

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

9 2019_GR_00352 Werken: initiatief TruStone: aankopen van duurzame 
natuursteen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Begin augustus riep de VVSG haar leden op om het 'Initiatief TruStone' te ondertekenen en op 
deze manier te verklaren werk te maken van maatschappelijk verantwoord aankopen van 
natuursteen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan om dit initiatief te ondertekenen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
Op 10 mei hebben de Vlaamse overheid (op initiatief van toenmalig minister-president Geert 
Bourgeois) en de bedrijven uit de natuursteensector een overeenkomst ondertekend waarbij ze 
zich engageren voor een meer duurzame en verantwoordelijke productie en inkoop van 
natuursteen, het 'Initiatief TruStone'. Het doel van dit initiatief is om problemen zoals 
kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid, veiligheid en gezondheid in de 
keten aanpakken. Deze problematieken komen nog te veel voor en gaven ook eerder al 
aanleiding tot controverse in de media. Bedrijven, overheden, ngo’s en vakbonden hebben 
hieromtrent afspraken gemaakt. 
De verbeterde aanpak is ook heel relevant voor lokale besturen die continu werkzaamheden 
uitvoeren aan hun patrimonium of de publieke ruimte. 

De overheid verwacht van bedrijven dat zij zich inspannen voor verbeteringen in hun productie- 
of toeleveringsketen. Dit ligt ook vast in internationale richtlijnen zoals de uitgangspunten van 
de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale 
Ondernemingen van de OESO en de fundamentele arbeidsnormen van de ILO.
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Ook aanbestedende overheden hebben hierin een verantwoordelijkheid. Lokale besturen zijn 
een belangrijke afnemer van natuursteen. Denk aan dorpspleinen, bestrating en bijvoorbeeld 
gevels van gebouwen. Tot nu toe benutten we de ruimte die de wetgeving overheidsopdrachten 
al biedt, soms nog onvoldoende. Bedrijven raken ook ontmoedigd wanneer zij merken dat de 
investeringen die zij doen om invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid, zich niet 
vertalen in betere kansen bij overheidsopdrachten.

Daarom vraagt de VVSG dat de stad zich zou aansluiten bij het Initiatief TruStone. Dit betekent 
dat in overheidsopdrachten die natuursteen omvatten clausules opgenomen worden (zie 
bijlage) die stellen dat de leverancier zijn keten inzichtelijk moet maken en mogelijke 
mistoestanden moet aanpakken. Dit is een belangrijk signaal aan bedrijven dat het vanaf nu de 
norm is om verantwoordelijkheid te nemen voor sociale omstandigheden in de keten. 

Lokale besturen die aangesloten zijn bij het 'TruStone initiatief' kunnen bovendien voor 
ondersteuning bij de controle van de due diligence verplichtingen van de aangesloten 
bedrijven, ook terecht bij het secretariaat van het 'TruStone initiatief'.

Om te kunnen aansluiten bij het initiatief dient er eerst een beslissing genomen te worden door 
de gemeenteraad en moet de verklaring (zie bijlage) ondertekend worden.

Op basis van eerdere beslissingen worden in Sint-Niklaas momenteel reeds volgende clausules 
opgenomen in alle bestekken:

1) De inschrijver engageert zich, gedurende de volledige uitvoering van de opdracht, de acht 
basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie te respecteren, en in het bijzonder:
1° het verbod op dwangarbeid (verdrag nummer 29 betreffende de gedwongen of verplichte 
arbeid, 1930 en verdrag nummer 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 
1957)
2° het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nummer 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten 
van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948)
3° het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nummer 98 betreffende het recht van 
organisatie en collectief overleg, 1949)
4° het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nummer 100 
betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nummer 111 betreffende discriminatie 
(beroep en beroepsuitoefening), 1958)
5° de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nummer 138 betreffende de minimumleeftijd, 
1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nummer 182 over de 
ergste vormen van kinderarbeid, 1999)
Daartoe ondertekent de inschrijver de verklaring op eer, bijgevoegd bij het offerteformulier.
Het niet respecteren van dit engagement wordt op basis van artikel 44, § 1, 1° van het 
koninklijk besluit van 14 januari 2013 beschouwd als het niet uitvoeren van de opdracht 
volgens de voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten, wat aanleiding zal geven tot het 
in gebreke stellen van de opdrachtnemer, en kan, op basis van artikel 47, § 2, 1° van het 
koninklijk besluit van 14 januari 2013 aanleiding geven tot de toepassing van ambtshalve 
maatregelen, meer bepaald het eenzijdig verbreken van de opdracht.

2) Non discriminatieclausule
“………………………………………  vertegenwoordigd door……………………………………
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Duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd 
ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, 
huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of 
sociale afkomst, en
- verbindt er zich toe dat men toegankelijk is voor iedereen;
- verbindt zich ertoe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig 
te bestrijden en bestraffen;
- leeft de wetten en reglementen die de toepassing van non-discriminatie en gelijke kansen 
bevorderen en verdedigen na, bij gebreke waaraan de overeenkomst kan verbroken worden 
door de stad Sint-Niklaas;
- verbindt er zich toe indien men beroep doet op derden (onder andere onderaannemers, 
onderhuurder …) dat deze derden onderhavige code eveneens zullen naleven.”

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
akkoord te gaan om in te stappen in het 'Initiatief TruStone', dat op 10 mei 2019 werd 
afgesloten tussen de Vlaamse overheid en de bedrijven uit de natuursteensector, voor een meer 
duurzame en verantwoordelijke productie en inkoop van natuursteen.

Artikel 2
de verklaring in verband met de toetreding tot dit initiatief te ondertekenen. Deze verklaring is 
geldig gedurende de looptijd van het initiatief en kan vanaf één jaar na ondertekening met 
redenen omkleed bij de stuurgroep van het initiatief worden opgezegd. Na de opzegging is de 
overheid nog een jaar gebonden aan de verklaring.

Bijlagen
infobrochure verantwoord natuursteen inkopen
clausules op te nemen in bestekken
Verklaring Initiatief TruStone
Besluit 20-03-2017

10 2019_GR_00360 Werken: rioproject afkoppeling omgeving Industriepark-
West: samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
In zitting van 6 februari 2017 ging het college akkoord met het indienen van de aangepaste 
subsidieaanvraag bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het rioproject afkoppeling 
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omgeving Industriepark-West.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in het kader van dit project akkoord te gaan met het 
afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor de studieopdracht en met het addendum 
aan deze overeenkomst.

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

Argumentatie
In februari 2017 werd bij de VMM een aangepaste subsidieaanvraag ingediend voor het 
rioproject 'afkoppeling regenwater Industriepark-West'.
Deze werken moeten gecombineerd uitgevoerd worden met het aan Aquafin nv toegewezen 
bovengemeentelijk project 'afkoppeling omgeving Industriepark-West'. Hiervoor werd door 
Aquafin een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen Aquafin en de stad, voor de 
prioritaire en niet-prioritaire werken in het stadsaandeel. Tevens werd een addendum aan deze 
overeenkomst opgemaakt tussen Aquafin, de stad en de studiegroep Irtas bvba, waarin wordt 
verwezen naar de door Aquafin afgesloten overeenkomst met de studiegroep Irtas, volgens de 
Multilaterale Overeenkomst Studiebureau.

Visum
Visum verleend: Gunstig voor wat betreft de indiening van de aanvraag. Op moment van 
toezegging van de subsidie, zal bekeken worden of er voldoende budgettaire middelen voorzien 
zijn voor uitvoering (meerjarenplan van de volgende legislatuur).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
akkoord te gaan met het uitvoeren van het rioproject afkoppeling regenwater Industriepark-
West, gecombineerd met het bovengemeentelijk project 'afkoppeling omgeving Industriepark-
West'.

Artikel 2
goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin nv, dewelke als 
bijlage aan de notulen van deze zitting wordt gehecht.

Bijlagen
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samenwerkingsovereenkomst Aquafin Industriepark-West
addendum SO Aquafin - stad - Irtas

11 2019_GR_00361 Diensten: dienst beheer openbaar domein: afsluiten 
raamcontract borstelen en vegen van verhardingen: wijze 
van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toegelicht door schepen Carl Hanssens. 

Bondige toelichting
Eind 2019 loopt het huidige contract ten einde. Bijgevolg moet een nieuwe procedure opgestart 
worden. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden goed te 
keuren voor de opdracht 'het borstelen en vegen van verhardingen (manueel en machinaal) in 
het kader van preventieve onkruidbestrijding'.

Juridische grond

Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd 
bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, in het bijzonder artikel 36 en de daarbij behorende koninklijke besluiten en alle latere 
aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 
welzijn op het werk. 
Standaardbestek 250 voor de wegenbouw: hoofdstuk XII (10. Beheer van ongewenste vegetatie 
op verhardingen en 12. Ruiming en reiniging van wegen en toebehoren).
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 'Borstelen en vegen van verhardingen (manueel en machinaal) in 
het kader van preventieve onkruidbestrijding' werd in overleg met de dienst beheer openbaar 
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domein een ontwerpbestek met nr. 2019-072/OVA/borstelen en vegen/WO-CQ opgesteld door 
het team overheidsopdrachten leveringen en diensten.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- perceel 1: uitvoeren veegplan volgens beschrijving;
- perceel 2: machinaal beheer verhardingen op afroep.
Percelen 1 en 2 worden afgesloten voor een duur van maximum 48 maanden. Perceel 1 wordt 
uitgevoerd door reguliere economie (machinaal deel) met ondersteuning door sociale economie 
(manueel deel).
De indicatieve raming voor een contract voor vier jaar bedraagt 1.560.000 EUR, btw 
inbegrepen. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure die nationaal en 
Europees bekend gemaakt zal worden.
Het veegplan wordt jaarlijks bijgestuurd, bijgevolg beschikte het bestuur bij het opstellen van 
de voorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden. De inschrijvers 
moeten prijs geven voor alle mogelijke stratengroepen (eenheidsprijzen). Bij de jaarlijkse 
definitieve vaststelling van het veegplan kan zo de totale jaarprijs berekend worden.
Volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- prijs: 60 %;
- een proefopdracht: 40 %, onderverdeeld als volgt:
      - rendement: 10 %;
      - werkwijze: 10 %;
      - veiligheid: 10 %;
      - capaciteiten van de ingezette personeelsleden: 10 %.
Voor het objectief beoordelen van de ingediende offertes wordt een jury samengesteld 
bestaande uit vertegenwoordigers van de dienst beheer openbaar domein, team 
overheidsopdrachten en de interne dienst preventie en bescherming op het werk.

Adviezen
Beheer openbaar domein (BOD): Gunstig advies.
(Interne dienst) preventie en bescherming op het werk (IPB): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op actienummer 2019140141 (Groenbeheer) - 
ramingnummer 2019142368 (werken door derden).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het bestek met nr. 2019-072/OVA/borstelen en vegen/WO-CQ en de indicatieve raming voor de 
opdracht 'Borstelen en vegen van verhardingen (manueel en machinaal) in het kader van 
preventieve onkruidbestrijding', opgesteld door het team overheidsopdrachten leveringen en 
diensten goed te keuren. De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
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aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 
1.289.256,20 EUR + 270.743,80 EUR (21 % btw) = 1.560.000 EUR.

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

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

Bijlagen
2019_10_02_ontwerpbestek borstelen en vegen
Bijlage C detail inventaris perceel 1
Bijlage D reglement werken met derden
Bijlage E veegplan 2019

12 2019_GR_00362 Diensten: afdeling plannen en ontwikkelen: aanstellen 
ontwerper 'straat van de toekomst' Baenslandwijk: wijze 
van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toegelicht door schepen Wout De Meester.
Interpellatie van raadsleden Kris Van der Coelden, Jos De Meyer en Marc Huys. 
Beantwoord door schepen Wout De Meester.  

Bondige toelichting
Voor de 'straat van de toekomst' in de Baenslandwijk moet een ontwerper worden aangesteld.
De opdracht omvat de integrale uitwerking van de 'straat van de toekomst' in de Baenslandwijk 
voor twee aaneensluitende straatsegmenten in de Kardinaal Cardijnlaan:
- Kardinaal Cardijnlaan tussen Abingdonstraat en Pater Segersstraat, zijnde het proefproject 
'straat van de toekomst' in het kader van de thematische projectsubsidie 'Groen in de stad';
- Kardinaal Cardijnlaan tussen Pater Segersstraat en Schongaustraat, zijnde het project 'weg 
voor water' in het kader van de proeftuinen ontharding binnen het thema 'ruimte voor water'.
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 
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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 horende koninklijke 
besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 56 §3, 5°.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door het team overheidsopdrachten 
leveringen en diensten in overleg met de afdeling plannen en ontwikkelen en de dienst 
projecten openbaar domein.
Het bestek is in bijlage toegevoegd.
De volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- prijs (50 %);
- plan van aanpak (50 %).
De indicatieve raming bedraagt 50.000 EUR + 10.500 EUR (21 % btw) = 60.500 EUR.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit vertegenwoordigers van de 
afdeling plannen en ontwikkelen, de dienst projecten openbaar domein en het team 
overheidsopdrachten.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
Het bestek werd opgemaakt in samenspraak met de dienst projecten openbaar domein.

Ruimtelijke planning: Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op actienummer 2019142786 (RUP's en masterplannen 
opmaken in functie van geplande en nieuwe projecten) - ramingnummer 2019143402.
Krediet ramingnummer: 473.024,30 EUR - Beschikbaar krediet ramingnummer op 4 oktober 
2019: 134.571,94 EUR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), de 
indicatieve raming (50.000 EUR + 10.500 EUR (21 % btw) = 60.500 EUR) en de voorwaarden 
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goed te keuren voor het aanstellen van een ontwerper voor de 'straat van de toekomst' in de 
Baenslandwijk.

Artikel 2
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit vertegenwoordigers 
van de afdeling plannen en ontwikkelen, de dienst projecten openbaar domein en het team 
overheidsopdrachten.

Bijlagen
Aanvraagformulier _TO_2017_Sint-Niklaas_getekende versie
aanvraagformulier_PO19_weg voor water
2019045so straat van de toekomst Baenslandwijk
beeldmateriaal 'straat van de toekomst'

13 2019_GR_00363 Werken: uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken 
binnen de winkelwandellus in de Marktstad: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toegelicht door schepen Carl Hanssens. 

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren voor de opdracht 'uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken binnen de 
winkelwandellus in de Marktstad'.

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

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken binnen de 
winkelwandellus in de Marktstad' werd een bestek met nummer 2019/043aa opgesteld door de 
dienst projecten openbaar domein.
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De totale uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 3.492.987,51 EUR, exclusief 
btw (btw verlegd).
De opdracht wordt gefaseerd uitgevoerd over de periode van 2020-2025. Er wordt een 
indicatieve fasering opgelegd, echter behoudt het stadsbestuur steeds het recht deze te 
wijzigen zonder dat de opdrachtnemer hiervoor een schadevergoeding kan eisen. Bijkomend 
wordt de mogelijkheid opgenomen om de aannemer tussentijds te schorsen.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Ter verduidelijking worden nog volgende uitgangspunten meegegeven:
- de hoeveelheden en materialen werden verder aangepast aan het masterplan publieke ruimte, 
evenzeer werd een post asfalt toegevoegd (meer en meer fietspaden in asfalt);
- er werden eveneens posten voor aanleg en vernieuwen/renovatie van riolering voorzien. Door 
de opdrachtnemer zal een camera-onderzoek gebeuren zodoende de juiste herstellings- of 
vernieuwingsmethode kan worden toegepast.
Er zal budget voorzien worden in 2020.

Adviezen
Mobiliteit (MOB): Gunstig advies.
De aanpak van de Marktstad is voor het openbaar domein één van de belangrijkste projecten 
van deze bestuurperiode. De herinrichting biedt kansen om een shift te doen qua gebruik van 
het openbaar domein en bijgevolg de beleving en gezondheid in de publieke ruimte te 
verbeteren. Het is belangrijk om hier voldoende middelen te voorzien.

Visum
Visum verleend mits voorwaarden: De uitvoeringskost moet voorzien worden in het volgend MJP 
(2020-2025).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het bestek met nr. 2019/043aa en de indicatieve raming voor de opdracht 'uitvoeren van 
wegenis- en rioleringswerken binnen de winkelwandellus in de Marktstad', opgesteld door de 
dienst projecten openbaar domein goed te keuren. De voorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De indicatieve 
raming bedraagt 3.492.987,51 EUR, exclusief btw (btw verlegd).

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

Artikel 3
de kredieten voor deze opdracht te voorzien op budgetten in 2020.

Bijlagen
2019043aa-Bestek
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2019043aa-Raming
2019043aa-Samenvattende opmeting

14 2019_GR_00364 Werken: raamovereenkomst met meerdere 
opdrachtnemers voor de aanleg, het vernieuwen en het 
herstellen van trottoirs en fietspaden en voor het 
uitvoeren van diverse wegenwerken:  wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren voor het aangaan van een raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers 
voor de aanleg, het vernieuwen en het herstellen van trottoirs en fietspaden en voor het 
uitvoeren van diverse wegenwerken.

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

Argumentatie
Het college besliste in zitting van 7 oktober 2019 de lopende procedure van de opdracht 
'raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers voor de aanleg, het vernieuwen en het 
herstellen van trottoirs en fietspaden en voor het uitvoeren van diverse wegenwerken' stop te 
zetten omwille van een onduidelijke prijszetting enerzijds en te hoge inschrijvingsprijzen 
anderzijds.
In het kader van de nieuwe opdracht 'raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers voor de 
aanleg, het vernieuwen en het herstellen van trottoirs en fietspaden en voor het uitvoeren van 
diverse wegenwerken' werd een nieuw bestek met nummer 2019/042aa opgesteld door de 
dienst projecten openbaar domein.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
- basisopdracht (raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers voor de aanleg, het 
vernieuwen en het herstellen van trottoirs en fietspaden en voor het uitvoeren van diverse 
wegenwerken), indicatieve raming: 616.137 EUR, exclusief btw;
- verlenging 1 (raamovereenkomst voor de aanleg, vernieuwing en onderhoud van voetpaden, 
fietspaden en andere verhardingen), indicatieve raming: 616.137 EUR, exclusief btw;
- verlenging 2 (raamovereenkomst voor de aanleg, vernieuwing en onderhoud van voetpaden, 
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fietspaden en andere verhardingen), indicatieve raming: 616.137 EUR, exclusief btw;
- verlenging 3 (raamovereenkomst voor de aanleg, vernieuwing en onderhoud van voetpaden, 
fietspaden en andere verhardingen), indicatieve raming: 616.137 EUR, exclusief btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 2.464.548 EUR, exclusief btw 
(btw verlegd).
De volledige looptijd van deze opdracht is vier jaar vanaf de sluiting van de opdracht. De 
looptijd van de basisopdracht bedraagt één jaar vanaf de sluiting van de opdracht en wordt drie 
keer voor één jaar stilzwijgend verlengd.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure.
De huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met twee 
deelnemers waarbij alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De deelnemers 
zullen niet opnieuw in mededinging gesteld worden.
Criteria voor de verdeling van de deelopdrachten over de twee ondernemers: 
- Verdeelsleutel van de deelopdrachten op basis van het bedrag:
       - Minimum 60 % aan de meest economische offerte;
       - Maximum 40 % aan de volgende meest economische offerte.
- Beschikbaarheid van de ondernemer op de aanvangsdatum van de deelopdracht en tijdens de 
uitvoeringstermijn van de deelopdracht.
- De aard van de uit te voeren werken.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exact benodigde hoeveelheden.
Ter verduidelijking wordt nog volgende informatie meegegeven:
- de hoeveelheden en materialen werden verder aangepast aan het masterplan publieke ruimte, 
evenzeer werd een post asfalt toegevoegd (meer en meer fietspaden in asfalt);
- onder diverse werken worden onder meer het aanleggen van inritbanden en verkeersplateaus 
ter hoogte van fietspaden die kruisen met zijwegen of aparte fietstrajecten die kruisen met 
wegen verstaan;
- door het werken met twee aannemers voorzien we flexibiliteit in capaciteit en 
uitvoeringsperiodes;
- het ondervermelde actienummer voorziet niet in de gevraagde 616.137 EUR per jaar. Een deel 
van de werken die zullen vallen onder deze raamovereenkomst worden echter ook 
gebudgetteerd op enkele actienummers van mobiliteit.
- volgende zaken werden toegevoegd:

 het uitvoeren van proefsleuven in kader van rioleringswerken. Het aantal proefsleuven 
dat voorzien was binnen het stopgezette raamcontract was laag wat meteen ook een 
hoge prijs impliceert;

 het ambtshalve aanpassen van herstellingen uitgevoerd door nutsmaatschappijen die 
niet voldoen aan de eisen van de opdrachtgever. Deze herstellingen worden 
gefactureerd aan de desbetreffende nutsmaatschappijen;

 het herstellen van de verharding in de Stationsstraat (zodat het herstel steeds door 
dezelfde aannemer gebeurt).

Adviezen
Mobiliteit (MOB): Gunstig advies.
gunstig advies
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Visum
Visum verleend: Gunstig (opdrachten op afroep volgens beschikbaar krediet).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het bestek met nr. 2019/042aa en de indicatieve raming voor de nieuwe opdracht 
'raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers voor de aanleg, het vernieuwen en het 
herstellen van trottoirs en fietspaden en voor het uitvoeren van diverse wegenwerken', 
opgesteld door de dienst projecten openbaar domein goed te keuren. De voorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
indicatieve raming over vier jaar bedraagt 2.464.548,00 EUR, exclusief btw (btw verlegd).

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

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op budgetcode 22410007/RME/0200/04 
(actie/raming 2019141515/2019141618) en in het budget van de volgende jaren.

Artikel 4
de uitvoering van de voorgeschreven proeven en de eventuele bodemonderzoeken, via 
aanvaarde factuur toe te vertrouwen aan een erkend laboratorium naar keuze van het college 
van burgemeester en schepenen op basis van artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 en van 
artikel 124 van het koninklijk besluit van 18 april 2017.

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 toe te wijzen aan een aannemer, via aanvaarde 
factuur.

Bijlagen
019042aa - Bestek
019042aa - Raming
019042aa - Samenvattende opmeting
reglement werken met derden
Veiligheidsplan EVEKA raamcontract trottoirs en fietspaden

15 2019_GR_00365 Werken: vernieuwen duiker op spoorlijn 59 ter hoogte van 
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Valkstraat - Moortelhoekstraat: 
samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in het kader van het project 'vernieuwen duiker op 
spoorlijn 59 ter hoogte van Valkstraat - Moortelhoekstraat' akkoord te gaan met het afsluiten 
van een samenwerkingsovereenkomst met Infrabel nv.

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

Argumentatie
In zitting van 28 februari 2014 ging de gemeenteraad akkoord met het onderdoorpersen van het 
spoor tussen de Valkstraat en de Moortelhoekstraat. Infrabel zou de kosten van de werken 
(geraamd op 250.000 EUR, exclusief btw) ten laste nemen. De stad zou instaan voor het 
opmaken van het ontwerp. In zitting van 31 maart 2014 werd de studieopdracht, via 
onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur, gegund aan studiebureau Jouret bvba, 
voor een bedrag van 21.326,25 EUR, btw inbegrepen.
In 2015 heeft studiebureau Jouret bvba het dossier voor het vernieuwen van de duiker 
overgemaakt. Sindsdien kon Infrabel het dossier niet behandelen om diverse redenen.
Het college besliste in zitting van 7 mei 2018 het dossier te laten actualiseren volgens het 
vigerende standaardbestek en de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten door studiebureau 
Jouret voor de prijs van 3.525 EUR, exclusief btw.
Voor dit project werd intussen een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen Infrabel en 
de stad.
De kosten voor de werken zijn ten laste van Infrabel. De stad zal instaan voor de studiekosten:
- studieopdracht (incl. opvolging): 21.326,25 EUR + 4.265,25 EUR, inclusief btw (reeds gegund);
- veiligheidscoördinatie: raming 2.000 EUR, exclusief btw;
- verzekeringskosten: raming 3.000 EUR, exclusief btw;
- sloopopvolgingsplan: raming 2.000 EUR, exclusief btw;
- archeologienota: raming 750 EUR, exclusief btw;
- proeven + technisch verslag: raming 4.000 EUR, exclusief btw;
- groenaanleg: raming 3.750 EUR, exclusief btw.

Visum
Visum verleend: Gunstig. 
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
akkoord te gaan met het uitvoeren van het project 'vernieuwen duiker op spoorlijn 59 ter 
hoogte van Valkstraat - Moortelhoekstraat'.

Artikel 2
goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met Infrabel nv, dewelke als 
bijlage aan de notulen van deze zitting wordt gehecht.

Bijlagen
overeenkomst Sint-Niklaas-Infrabel spoorlijn59Spoorwegwegel

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

16 2019_GR_00350 Zakelijke rechten: rioproject Puidreef-Kouterdreef: 
kosteloze overdracht inneming 2 Puidreef: voorwaarden 
akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden goed te keuren van de akte betreffende 
de kosteloze overdracht van inneming 2 van het rioproject Puidreef-Kouterdreef. Het betreft de 
kosteloze overdracht van de Puidreef zelf aan de stad Sint-Niklaas.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41. 

Argumentatie
Naar aanleiding van het rioproject Puidreef-Kouterdreef werd door studiebureau SWBO bvba, 
Sint-Christianastraat 25, 9200 Dendermonde, het innemingsplan Puidreef, laatst aangepast op 
16 augustus 2016, opgemaakt.
Er werd door afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid een akkoord bereikt met de 
eigenaars betreffende de kosteloze overdracht van Puidreef inneming 2. Het betreft de 
overdracht van de weg zelf, kadastraal bekend 9de afdeling, sectie A, nummer 910W P0000, 
met een totale kadastrale oppervlakte van 1178 m². De akte werd getekend op 24 juni 2019, 
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onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
Doel van deze inname is de realisatie van gescheiden riolering in de Puidreef en Kouterdreef. 
Tevens zal door deze overdracht de Puidreef officieel ingelijfd worden in de openbare wegenis.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de voorwaarden goed te keuren van de akte betreffende de kosteloze overdracht aan de stad 
Sint-Niklaas van Puidreef inneming 2, een perceel weg kadastraal bekend 9de afdeling, sectie A, 
nummer 910W P0000, met een totale kadastrale oppervlakte van 1178 m². De Puidreef wordt 
door deze overdracht officieel ingelijfd in de openbare wegenis. De akte kosteloze overdracht 
wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Puidreef - Innemingsplan
akte kosteloze grondafstand

17 2019_GR_00367 Zakelijke rechten: Pijkedreef: aankoop perceel 931A2: 
voorwaarden akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aankoop van het perceel gelegen 
tussen Pijkedreef 107 en 109 (met als bestemming gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut) en de voorwaarden van de ontwerpakte goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
De eigenaars van het perceel kadastraal bekend 1ste afdeling, sectie A, nummer 931A2, vragen 
via hun vastgoedmakelaar of de stad interesse heeft in de aankoop van dit perceel. Het perceel 
is 1.158 m² groot en is gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. 
Het is gelegen tussen Pijkedreef 107 en 109, Sint-Niklaas. Er is een gunstig bodemattest 
afgeleverd voor dit perceel op 7 mei 2019. Er zijn geen vermeldingen van aanvragen tot 
vergunningen betreffende het perceel gevonden in het vergunningenregister.
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Er werd een schattingsverslag afgeleverd door Meetbureau de Ryck bvba op 28 augustus 2019. 
De eigenaars gaan ermee akkoord om het perceel aan de stad te verkopen voor 18.465 EUR 
(schattingsprijs vermeerderd met wederbeleggingsvergoeding en wachtintrest) onder de 
volgende voorwaarden:
- goedkeuring van de verkoop door de vrederechter want één van de verkopers is minderjarig;
- goedkeuring van de aankoop door de gemeenteraad en de hoger toeziende overheid.
De ontwerpakte die ter goedkeuring wordt voorgelegd, werd opgemaakt door notaris Patrice 
Bohyn te Haasdonk.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
Het perceel biedt de mogelijkheid om de toenemende parkeerdruk deels op te vangen.

Mobiliteit (MOB): Gunstig advies.
De realisatie van een buurtparking kan een oplossing zijn voor de huidige parkeerdruk in de 
Mispelstraat en biedt de mogelijkheid om in de Kleibeekstraat voldoende ruimte te voorzien 
voor de inrichting van kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
akkoord te gaan met de aankoop van het perceel kadastraal bekend Sint-Niklaas, 1ste afdeling, 
sectie A, 931A2, met een totale oppervlakte van 1.158 m², aan 18.465 EUR en de voorwaarden 
van de ontwerpakte, die als bijlage aan de notulen van deze zitting worden gehecht, goed te 
keuren.

Artikel 2
machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen om de akte, mits 
goedkeuring van de verkoop door de vrederechter, te verlijden.

Bijlagen
ontwerpakte
schattingsverslag
liggingsplan
Stedenbouwkundige inlichtingen
Bodemattest
Plan

18 2019_GR_00368 Urbanisatie: ontwerp rup lokaal bedrijventerrein  
Botermelkstraat – Heimolenstraat: goedkeuring

AFGEVOERD
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Vergunnen en toezicht

19 2019_GR_00369 Urbanisatie: stadsbestuur: Hondsneststraat: uitvoeren van 
verbeteringswerken: zaak van de wegen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Bondige toelichting
De aanvraag betreft het verbeteren van de bermen door het vernieuwen van de bitumineuze 
verharding en het aanleggen van twee betonnen kantstroken van 1 m breed langs beide kanten 
van de rijweg. De aanvraag werd openbaar gemaakt van 16 juli 2019 tot 14 augustus 2018, 
volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over 
aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning en 
verkavelingsaanvragen. Er werd één bezwaarschrift ingediend. 
Uit de gemeenteraadsbeslissing moet blijken dat de gemeenteraad kennis heeft genomen van 
de ingediende bezwaren. De bezwaren die betrekking hebben op de wegenis, moeten door de 
gemeenteraad op een gemotiveerde wijze bij haar beoordeling worden betrokken. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de zaak van de wegen inzake de verbeteringswerken 
in de Hondsneststraat goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet betreffende de omgevingsvergunning en uitvoeringsbesluiten, meer bepaald artikel 47 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening  met uitvoeringsbesluiten.

Argumentatie
Beschrijving van de wegenis- en omgevingswerken
De huidige rijweg is te smal voor kruisend verkeer waardoor over de bermen wordt gereden. 
Hierdoor ontstaan putten in de bermen, die meerdere keren per jaar met steenslag worden 
opgevuld. De breedte van de huidige steenslagverharding varieert tussen 0,50 m en 1 m. Deze 
bermen worden vervangen door ter plaatse gegoten betonnen kantstroken van 1 m breed. De 
toplaag van de rijweg wordt afgefreesd (985 m²) en heraangelegd over een breedte van 3 m. De 
totale breedte van de weg wordt dan 5 m. De totale verharde oppervlakte wordt uitgebreid met 
575 m². Het profiel van de wegenis blijft behouden, zodoende dat het hemelwater kan 
afstromen naar de onverharde bermen en infiltreren in de ondergrond. De werken worden 
uitgevoerd over een lengte van 300 m, tussen de Cadzandstraat en de Neerstraat. Voor het 
aanleggen van de betonnen kantstroken moeten geen bomen gerooid worden. Er zal omzichtig 
gewerkt worden rondom het wortelgestel van de aanwezige bomen. Bijkomend wordt er 
wortelwering geplaatst langsheen de kantstroken om wortelopdruk te voorkomen.
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 16 juli 2019 tot 14 augustus 2019, volgens de regels 
vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
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stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werd één bezwaarschrift 
ingediend.
Het bezwaarschrift handelt over:
- snelheid van het autoverkeer.
De bezwaarindiener haalt aan dat het autoverkeer zich op bepaalde uren niet houdt aan de 
snelheidsbeperking. De bezwaarindiener vraagt om enkele verbeteringspunten op te nemen in 
de aanvraag, namelijk het plaatsen van twee of drie snelheidsdrempels, het schilderen van de 
maximale snelheid op de weg en het plaatsen van twee grote borden waarop de maximale 
snelheid vermeld wordt.
Evaluatie
De Hondsneststraat is in het mobiliteitsplan opgenomen als landelijke weg, lokale weg type 3. 
Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u en een verbod 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk 
verkeer. De Hondsneststraat is niet opgenomen in het lokaal fietsnetwerk. De 
snelheidsbeperking is zonaal aangeduid, waardoor er geen snelheidsbord in de Hondsneststraat 
is geplaatst. Uit tellingen van 2017 blijkt dat de verkeersintensiteiten in de Hondsneststraat 
zeer gering zijn. Het aantal vrachtwagens is ook zeer beperkt. Naar aanleiding van 
snelheidsmetingen werd in het verleden wel reeds het dynamische snelheidsinformatiebord 
geplaatst om chauffeurs te sensibiliseren rond de snelheid. Na de aanleg kan er een bijkomend 
snelheidsbord (herhalingsbord) geplaatst worden en kan indien nodig ook het dynamisch 
snelheidsinformatiebord tijdelijk geplaatst worden. Het schilderen van snelheidsregimes op het 
wegdek wordt in Sint-Niklaas niet toegepast.
Adviezen
De interne adviesinstanties verleenden een gunstig advies. 
Advies omgevingsambtenaar (ruimte)
Tijdens het openbaar onderzoek werd één bezwaarschrift ingediend. De bezwaarindiener vraagt 
naar bijkomende maatregelen om de snelheid van het verkeer in de straat te beperken. Op de 
vraag om drempels te voorzien wordt niet ingegaan. Indien nodig kan na uitvoering van de 
werken nog bijkomende signalisatie worden geplaatst. Voor het plaatsen van deze borden is 
geen omgevingsvergunning vereist. Uit de aanvraag blijkt dat het kruisend zwaar verkeer leidt 
tot regelmatige schade aan de bermen. De aanleg van betonnen kantstroken zal deze situatie 
verbeteren waardoor het verkeer vlotter kan kruisen. Alle adviesinstanties verlenen een gunstig 
advies. De stroken die zullen worden verhard, zijn momenteel al aangelegd met 
steenslagverharding. Er kan in alle redelijkheid gesteld worden dat de gevraagde handelingen 
nodig zijn. De gemeenteraad kan overgaan tot de vaststelling van gevraagde wegeniswerken.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het bezwaar dat werd ingediend in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het 
uitvoeren van verbeteringswerken aan de Hondsnestraat te weerleggen.

Artikel 2
het ontwerp van de aanleg van de bermen in de Hondsneststraat vast te stellen conform de 
bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.
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Bijlagen
BA_HONDSNESTSTRAAT_P_N
BA_HONDSNESTSTRAAT_P_B
BA_HONDSNESTSTRAAT_L
analoog bezwaarschrift
Adviezen POD en MOB
Advies natuur
Advies patrimonium

20 2019_GR_00370 Urbanisatie: stadsbestuur: Hoogkamerstraat-Houten 
Schoen: uitvoeren van wegen- en rioleringswerken: zaak 
van de wegen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Bondige toelichting
De aanvraag betreft het heraanleggen van de wegenis en het uitvoeren van rioleringswerken. 
Deze werken worden gemeentegrensoverschrijdend gepland (Temse en Sint-Niklaas). Hierdoor 
is de deputatie de vergunningverlenende overheid. 
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 22 augstus 2019 tot en met 20 september 2019. Er 
werden geen bezwaarschriften ingediend voor het grondgebied Sint-Niklaas. De twee 
ingediende bezwaarschriften hebben enkel betrekking op het grondgebied Temse en handelen 
hoofdzakelijk over de ontsluiting naar de industriezone TTS en de hierbij horende 
fietsveiligheid. Deze bezwaren worden louter informatief als bijlage toegevoegd. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de zaak van de wegen inzake de wegeniswerken in 
de Hoogkamerstraat en Houten Schoen goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet betreffende de omgevingsvergunning en uitvoeringsbesluiten, meer bepaald artikel 47 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.

Argumentatie
Beschrijving van de wegenis- en omgevingswerken
De bestaande fietsinfrastructuur is over de volledige lengte niet conform het vademecum 
fietsvoorzieningen. Het tracé vormt nochtans een belangrijke fietsverbinding tussen Sint-
Niklaas en Temse en kent een hoge fietsfrequentie. Door de aanwezigheid van het zware 
verkeer komende van de industriezones en de hoge toegelaten snelheid ontstaan gevaarlijke 
verkeerssituaties. De aanwezige weginfrastructuur is op een aantal plaatsen 
overgedimensioneerd en de overgangen tussen de snelheidsregimes en de overgang naar de 
bebouwde kom is ruimtelijk niet voelbaar. Ook het verbod op toegang voor zwaar verkeer (ter 
hoogte van Industriepark-Noord) is onvoldoende leesbaar. Het huidige gebruik stemt niet overal 
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overeen met de wegencategorisering opgenomen in de mobiliteitsplannen. Voorliggende 
aanvraag beoogt een oplossing voor deze problemen. Er worden enkele laagstammige bomen 
geveld ter realisatie van de wegeniswerken. Er vinden rioleringswerken plaats. Het ontwerp is 
opgesplitst in 3 sequenties, waarbij sequentie 2 deels op het grondgebied van Sint-Niklaas 
gelegen is (tot aan de brug over de E17) en sequentie 3 volledig gelegen is in Sint-Niklaas. 
Sequentie 1 situeert zich op grondgebied van de gemeente Temse en valt buiten de 
bevoegdheid van het stadsbestuur van Sint-Niklaas. 
Sequentie 2:
Hoogkamerstraat (deel helling op grondgebied Sint-Niklaas)
De rijweg wordt versmald tot een breedte van 6,10 m (exclusief goten). Aan de oostzijde van de 
rijweg wordt een verhoogd dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 2,50 m voorzien. Het 
fietspad wordt langs weerszijden omsloten door grasbermen. De fietsinfrastructuur op het 
gedeelte helling wordt aangesloten op het uitgewerkte profiel van de brug door AWV.
Kruispunt Hoogkamerstraat – Houten Schoen - Hoge Heerweg – Eigenlostraat
Ter hoogte van het kruispunt wordt in de Hoogkamerstraat de wegenis heringericht. Er wordt 
een middenberm van 2 m breed aangelegd tussen de rijstroken (elk 3,30 m breed). Langs 
weerszijden van deze rijweg wordt een halte voor openbaar vervoer voorzien in grijze 
betonstraatstenen. Hiervoor wordt de bestaande gracht deels ingebuisd. Het fietspad wordt als 
enkelrichtingsfietspad doorgetrokken langs weerszijden van de Eigenlostraat (circa 1,75 m 
breed, circa 140 m lang), de Hoge Heerweg (circa 1,50 m breed, circa 15 m lang) en Houten 
Schoen (zie hieronder).
Sequentie 3: 
Tussen kruispunt en Industriepark-Noord
De bestaande rijweg en het fietspad aan oostzijde blijven behouden. Langs de westzijde wordt 
een nieuw verhoogd enkelrichtingsfietspad met een breedte van 1,75 m voorzien. Over een 
lengte van 50 m wordt de wegenis van Houten Schoen tot aan voorgaand kruispunt 
heraangelegd met een breedte van 6 m om een degelijk fietspad aan te leggen.
Tussen Industriepark-Noord en Rietvelde
Vanaf Industriepark-Noord tot de kruising met Rietvelde loopt een brede langsgracht langs de 
westelijke perceelsgrens (circa 100 m lang). De gracht wordt plaatselijk geherprofileerd om het 
fietspad op een breedte van 1,75m te laten doorlopen. Tussen het fietspad en de gracht wordt 
een veiligheidsstrook van minstens 0,50 m en een nieuwe afsluiting voorzien.
De kruising tussen Industriepark-Noord en Houten Schoen wordt heraangelegd. Ter hoogte van 
Houten Schoen 56 wordt een eenzijdige wegversmalling aangelegd waardoor de rijweg 
plaatselijk 4 m breed is.
Tussen Rietvelde en De Meulenaerstraat
De kruising tussen Houten Schoen en De Meulenaerstraat wordt plaatselijk heraangelegd. 
Daarna wordt een wadi aangelegd tussen Houten Schoen 5 en Houten Schoen 11. Deze wadi is 
afgesloten van het fietspad door middel van een grasberm.
Tussen De Meulenaerstraat en kruispunt met Hertenhof, Damstraat en Hertjen
Het enkelrichtingsfietspad loopt door tot net voorbij het kruispunt tussen Houten Schoen, 
Hertjen, Hertenhof en de Damstraat. Hierna sluit het fietspad aan op de bestaande 
fietssuggestiestrook. De bestaande fietsoversteek ter hoogte van Houten Schoen 2 wordt 
verwijderd.
Adviezen
De mobiliteitsambtenaar en de dienst projecten openbaar domein (groen) verleenden een 
(voorwaardelijk) gunstig advies. De overige adviesinstanties hebben geen tijdig advies verleend. 
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De voorwaarden hebben betrekking op de bescherming van de bestaande bomen op openbaar 
domein en de nieuwe plantvakken.
Advies omgevingsambtenaar (ruimte)
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 22 augustus 2019 tot en met 20 september 2019 
volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over 
aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden twee 
bezwaarschriften ingediend voor de werken die zich situeren op het grondgebied van de 
gemeente Temse. Deze bezwaren hebben geen betrekking op de gevraagde handelingen 
waarvoor het stadsbestuur van Sint-Niklaas bevoegd is. De werken beogen een optimalisatie 
van de huidige situatie waarbij tot een verkeersveilige en meer leefbare straatinrichting wordt 
gekomen. De plannen beantwoorden aan de visie van het mobiliteitsplan om de bovenlokale 
functionele fietsroute naar/van Temse te optimaliseren. De interne adviesinstanties verlenen 
een (voorwaardelijk) gunstig advies. Er kan in alle redelijkheid gesteld worden dat de gevraagde 
handelingen nodig zijn. De gemeenteraad kan overgaan tot de vaststelling van gevraagde 
wegeniswerken.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het ontwerp van de aanleg van de wegenis in de Hoogkamerstraat en Houten Schoen goed te 
keuren conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
Samenvoeging alle doc deel SN
Interne adviezen
bezwaarschrift
bezwaarschrift 

WELZIJN

Diversiteit, samenleving en preventie

Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

21 2019_GR_00371 Welzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender in 
het kader van het verhogen van de toegankelijkheid van 
de geestelijke gezondheidszorg: goedkeuring  

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Diversiteit, samenleving en preventie

Bondige toelichting
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De samenwerkingsovereenkomst met Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender in 
het kader van het verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke 
gezondheidszorg, eindigt op 31 december 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst met een jaar te verlengen.

Juridische grond
Gemeenteraadsbeslissing 27 november 2015: Samenwerkingsovereenkomst welzijn met 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender vzw.
Gemeenteraadsbeslissing 21 december 2018: verlenging samenwerkingsovereenkomst.

Argumentatie
Uit onderzoek blijkt dat één op vier Vlamingen ooit kampt met ernstige psychische problemen. 
België scoort hoog qua gebruik van antidepressiva, maar spijtig genoeg ook qua 
zelfmoordpercentage. Vandaar dat inzetten op preventie enorm belangrijk is. Daarnaast is het 
ook belangrijk om een goed uitgewerkt aanbod te voorzien.  
De sterke nood aan psychische hulp blijkt onder meer uit het hoge aanmeldingscijfer en de 
lange wachttijden binnen het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender. Iedereen 
die geconfronteerd wordt met psychische problemen die ambulant behandelbaar zijn, kan 
terecht in een CGG. Echter decretaal is het CGG verplicht extra aandacht te besteden aan de 
meest kwetsbare doelgroepen. Mensen die de mogelijkheid hebben om privé-therapie te 
betalen worden hiertoe gemotiveerd en doorverwezen naar een gescreende therapeut in de 
regio. Om de mensen op de wachtlijst tegemoet te komen werd een groepsaanbod uitgewerkt 
ter overbrugging van de wachttijd, gebaseerd op de programma’s van Jim White.
Bij een suïciderisico wordt door het centrum een suïcideprotocol gevolgd. De nodige zorg wordt 
dan zo snel mogelijk opgestart; indien geïndiceerd wordt samengewerkt met andere partners uit 
het netwerk geestelijke gezondheidszorg.
Toch stellen we ondanks deze inspanningen nog steeds een hoge wachtlijst vast om volgende 
reden: het aantal aanmeldingen is de laatste jaren met meer dan 20 % gestegen in Sint-Niklaas. 
Het aantal mensen dat geconfronteerd wordt met ernstige psychische problemen gecombineerd 
met zeer moeilijke contextfactoren neemt toe. Hierdoor worden de zorgperiodes langer en 
kunnen we minder vlug nieuwe mensen opstarten.
Vanuit de stad willen we inspanningen doen om de toegankelijkheid tot de geestelijke 
gezondheidszorg, vooral ook voor de meest kwetsbare mensen, te verhogen. Naast heel wat 
preventieacties, willen we inzetten op een verhoogd en verbeterd aanbod binnen de geestelijke 
gezondheidszorg.
Met het budget van 30.500 EUR kan een halftijdse psycholoog in dienst worden genomen om 
mensen tijdens de wachttijd te ondersteunen met een groepsaanbod. Hierin worden tools 
aangereikt om op een andere manier met de ervaren psychische moeilijkheden aan de slag te 
gaan. Bedoeling is om tijdens de individuele therapie op dit traject verder te bouwen.

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg Waas en Dender in het kader van het verhogen van de toegankelijkheid van de 
geestelijke gezondheidszorg goed te keuren.
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
20191025 Samenwerkingsovereenkomst met CGG wachtlijsten

22 2019_GR_00372 Welzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met 
Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Sint-Niklaas betreffende 
het groepsvervoer van personen met een beperking: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Diversiteit, samenleving en preventie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van de overeenkomst met Rode Kruis 
Vlaanderen, afdeling Sint-Niklaas, goed te keuren.

Juridische grond
Gemeenteraadsbeslissing 24 mei 2013: Samenwerkingsovereenkomst met Rode Kruis 
Vlaanderen, afdeling Sint-Niklaas, betreffende het groepsvervoer van personen met een 
beperking.

Argumentatie
In 2013 werd met het Rode Kruis een overeenkomst afgesloten waarbij het Rode Kruis een 
vervoerdienst organiseert voor erkende verenigingen en voorzieningen voor personen met een 
beperking, gevestigd op het grondgebied van Sint-Niklaas, en voor personen met een beperking, 
die in Sint-Niklaas wonen en een medisch attest kunnen voorleggen die hun 
rolstoelafhankelijkheid of hun (lichamelijke of verstandelijke) beperking verklaart. Het Rode 
Kruis staat hierbij in voor de werving, opleiding, begeleiding, vorming en verzekering van de 
chauffeurs-vrijwilligers.
De stad stelt hiertoe aan het Rode Kruis een voertuig ter beschikking dat is aangepast voor het 
vervoer van rolstoelgebruikers en voor het vervoer van manuele rolstoelen, elektrische 
rolstoelen en elektrische scooters.
Eind dit jaar loopt deze overeenkomst af en om die reden wordt aan de gemeenteraad gevraagd 
de overeenkomst met het Rode Kruis te verlengen.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst met Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Sint-Niklaas, betreffende 
het groepsvervoer van personen met een beperking, met drie jaar te verlengen. Een exemplaar 
van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
20191025 Samenwerkingsovereenkomst met Rode Kruis Vlaanderen

Stedelijk basisonderwijs

23 2019_GR_00377 Samenwerkingsovereenkomst stedelijk basisonderwijs en 
een centrum voor leerlingenbegeleiding: procedure: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Stedelijk basisonderwijs

Bondige toelichting
De huidige samenwerking met het centrum voor leerlingenbegeleiding loopt sinds 2007 en 
loopt af in 2020.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de procedure voor de totstandkoming van een 
samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

Juridische grond
Decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, 
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

Argumentatie
Een school is verplicht om samen te werken met een centrum voor leerlingenbegeleiding 
(hierna: CLB). De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen het stedelijk onderwijs en het vrij 
CLB werd oorspronkelijk aangegaan in 2007. In collegezitting van november 2013 werd beslist 
het samenwerkingscontract met het CLB nogmaals stilzwijgend te verlengen voor een volgende 
periode van zes jaar.

In september 2019 werd de huidige samenwerking met het vrij CLB geëvalueerd.
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De huidige samenwerkingscontracten tussen CLB's en scholen lopen af op 31 augustus 2020. 
Uiterlijk 31 december 2019 moet de gemeenteraad beslissen of:
- de huidige samenwerking wordt verdergezet gedurende de volgende bestuursperiode;
- de huidige samenwerking wordt opgezegd en een nieuwe samenwerking wordt aangegaan 
met een ander CLB.

Omwille van het feit dat er in het verleden reeds meerdere stilzwijgende verlengingen hebben 
plaatsgevonden en om de regels van behoorlijk bestuur te volgen, wordt voorgesteld om via 
een procedure de verschillende CLB's te bevragen over hun dienstverlening naar de scholen toe. 
Een leidraad daartoe wordt in bijlage toegevoegd.

Vanuit het stedelijk basisonderwijs kan een vraag tot samenwerken gesteld worden aan drie 
CLB's: het vrij CLB, het CLB van het GO! en het interstedelijk CLB.

De vragen van de leidraad zullen in een eerste fase schriftelijk worden beantwoord, waarna de 
verschillende CLB's zullen worden uitgenodigd om hun antwoorden te komen toelichten.

Om de objectiviteit van de procedure te bewaken zal een jury worden samengesteld bestaande 
uit de drie directeurs van het stedelijk basisonderwijs, het afdelingshoofd opvoeding en 
onderwijs en het diensthoofd onderwijs van de stad Mechelen als extern jurylid. Deze bevraging 
zal resulteren in een voorstel tot kiezen van een CLB om de komende periode een 
samenwerkingsovereenkomst mee af te sluiten. Het resultaat van deze bevraging zal 
voorgelegd worden op de schoolraad van 26 november 2019. Het voorstel tot samenwerking 
wordt voorgelegd op de gemeenteraad van december 2019, waarna de betrokken CLB's op de 
hoogte zullen worden gebracht van de beslissing.Uiterlijk 31 maart 2020 zijn de CLB's verplicht 
om AGODI in kennis te stellen van de nieuwe samenwerkingsverbanden. De nieuwe 
samenwerkingen starten op 1 september 2020.

De op het einde van deze procedure te maken samenwerkingsafspraken zijn een 
erkenningsvoorwaarde voor de school en gaan over:
- De rol- en taakverdeling van de school en het centrum: wie doet wat voor 
leerlingenbegeleiding en hoe?
- De uitwisseling van relevante informatie tussen de school en het centrum: welke info wisselen 
ze uit, onder welke voorwaarden …
- De organisatie van informatiemomenten voor leerlingen over de structuur en organisatie van 
het Vlaams onderwijs, het volledige onderwijsaanbod en, specifiek voor secundaire scholen, de 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt: afspreken van data, informeren van ouders en 
leerlingen …

De school en het centrum bepalen zelf hoelang de samenwerkingsafspraken geldig blijven, 
wanneer ze evalueren en hoe ze bijsturen. Ook dit nemen ze op in de samenwerkingsafspraken. 
Zowel de school als het CLB kunnen de samenwerking stoppen. De school gaat in dat geval op 
zoek naar een ander CLB en kan hiervoor beroep doen op een bemiddelingscommissie.

De dienst stelt voor om een samenwerking voor een periode van drie schooljaren vast te leggen 
in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met mogelijkheid tot een jaarlijkse stilzwijgende 
verlenging, te beslissen door het college van burgemeester en schepenen en dit gedurende een 
periode van drie schooljaren. Uiterlijk 31 december 2025 moet dan een nieuwe bevraging 
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gebeuren om tot een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst te komen die dan ingaat op 1 
september 2026.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de huidige samenwerkingsovereenkomst met het vrij CLB stop te zetten en een procedure te 
starten teneinde te komen tot een een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het 
stedelijk onderwijs en een CLB. De procedure wordt gevoerd aan de hand van een vragenlijst, 
dewelke als bijlage aan de notulen van deze zitting wordt gehecht. Het vrij CLB Waas & 
Dender, GO! CLB Prisma en interstedelijk CLB, vestiging Gent worden bevraagd.

Artikel 2
een jury samen te stellen bestaande uit de drie directeurs van het stedelijk onderwijs, het 
afdelingshoofd opvoeding en onderwijs en het diensthoofd onderwijs van de stad Mechelen.

Bijlagen
CLB vragenlijst voor selectie sjabloon_GR_scores

Welzijn staf

24 2019_GR_00373 Welzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met 
Vormingplus Waas-en-Dender vzw betreffende 
Babbelonië: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Welzijn staf

Verslag
Toelichting door raadslid Anneke Luyckx bij het stemgedrag van de Vlaams Belang fractie bij 
punten 24 tot en met 27.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van de overeenkomst met Vormingplus 
Waas-en-Dender vzw houdende de organisatie van Babbelonië in Sint-Niklaas goed te keuren.

Juridische grond
Gemeenteraadsbeslissing 24 maart 2017: Samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus Waas-
en-Dender vzw.
Gemeenteraadsbeslissing 24 augustus 2018: verlengen samenwerkingsovereenkomst met 
Vormingplus Waas-en-Dender vzw betreffende Babbelonië: goedkeuring.
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Argumentatie
Vormingplus Waas-en-Dender vzw organiseert samen met het Agentschap Integratie en 
Inburgering het programma Babbelonië.
Babbelonië is een wekelijkse samenkomst van Nederlands- en anderstaligen, met als 
basisactiviteit conversatie voeren in het Nederlands over dagelijkse dingen zoals familie, werk 
en vrije tijd. De belangrijkste doelstellingen zijn sociale contacten en ontmoeting, 
maatschappelijke integratie, taalstimulering en interculturele uitwisseling. De anderstaligen 
oefenen hun Nederlands en de deelnemers leren omgaan met diversiteit, in een ongedwongen 
sfeer. Geregeld worden vormingsactiviteiten opgezet rond thema’s die de groep zelf aanreikt. 
Uitstapjes in de stad Sint-Niklaas en de regio bevorderen de interactie en verhogen de kennis 
van de stedelijke voorzieningen, het verenigingsleven, de ontspanningsmogelijkheden ...
Het aanbod sluit aan op de stijgende vraag van anderstaligen die Nederlands leren en deze taal 
ook willen blijven oefenen en onderhouden.
De gemeenteraad keurde op 24 maart 2017 een samenwerkingsovereenkomst goed met 
Vormingplus Waas-en-Dender vzw, voor de organisatie van Babbelonië tijdens de periode april 
2017 - december 2018, voor een bedrag van 7.475 EUR op jaarbasis. Op 24 augustus 2018 werd 
deze overeenkomst met een jaar verlengd en werd de toelage verhoogd naar 9.500 EUR.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst met Vormingplus, die eindigt op 31 
december 2019, met een jaar te verlengen. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus Waas-en-Dender 
vzw, Rode Kruisstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van Babbelonië in Sint-Niklaas, 
goed te keuren.
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht. 

Bijlagen
Samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus Waas

25 2019_GR_00374 Welzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met 
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen 
vzw betreffende het peterschapsproject tussen 
vrijwilligers en vluchtelingen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Welzijn staf
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Bondige toelichting
De samenwerkingsovereenkomst met Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen 
vzw, betreffende het peterschapsproject tussen vrijwilligers en vluchtelingen, eindigt op 31 
december 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst 
goed te keuren. 

Juridische grond
Gemeenteraadsbeslissing 26 februari 2016: Samenwerkingsovereenkomst welzijn met Centrum 
voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw betreffende een peterschapsproject tussen 
vrijwilligers en vluchtelingen, verlengd door gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2017 en 
gemeenteraadsbeslissing van 24 augustus 2018.
Beleidsprogramma 2019-2024:
Beleidsdoelstelling II (Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en thuis voelt).
Actieplan 10 (Discriminatie tegengaan en inburgering faciliteren):
     - We voeren een actiever beleid rond nieuwkomers en inburgering, waardoor men zich 
welkom voelt en burgerzin wordt gestimuleerd.
     - We werken verder aan een goed beleid rond vluchtelingen en nemen hier de rol van 
regisseur op. We behouden het extra vluchtelingenbudget en dringen bij de hogere overheid 
aan op compensatiebudgetten.

Argumentatie
Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis startten het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 
Oost-Vlaanderen vzw (CAW), de Rode Kruis Opvangcentra Kasteelstraat en Westakkers, 
Vormingplus Waas-en-Dender vzw in samenwerking met stad Sint-Niklaas en OCMW Sint-
Niklaas in 2016 een peterschapsproject tussen vrijwilligers en vluchtelingen op. 
De gemeenteraad besliste op 26 februari 2016 een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met 
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw voor de verdere uitbouw van dit 
'buddyproject' gedurende een jaar, die respectievelijk op 24 februari 2017 en 24 augustus 2018 
werd verlengd, tot 31 december 2019. Met de subsidie van 30.000 EUR kan het CAW een 
halftijds cöordinator voor het project aanstellen. Het doel van het project is vluchtelingen na 
hun verblijf in een opvangcentrum te begeleiden in het vinden van hun weg op verschillende 
levensdomeinen (huisvesting, administratie …) zodat hun slaagkansen op integratie en 
inburgering vergroten.
Uit de evaluatie van de voorbije jaren is het succes van het project gebleken en blijft de 
noodzaak bestaan om het project te verlengen. De focus van de buddywerking verschuift naar 
begeleiding bij het zoeken naar huisvesting bij gezinshereniging, bij het ondersteunen bij het 
zoeken naar werk of een gepaste opleiding.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 5 onthoudingen (Vlaams 
Belang)
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Artikel 1
de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Algemeen 
Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw, betreffende het peterschapsproject tussen vrijwilligers en 
vluchtelingen, goed te keuren. 
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht.

Bijlagen
20191025 Samenwerkingsovereenkomst met Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost

26 2019_GR_00375 Welzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met 
Wereldhuis Bonangana vzw betreffende het organiseren 
van taalondersteuning aan anderstalige inwoners: 
goedkeuring  

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Welzijn staf

Bondige toelichting
De samenwerkingsovereenkomst met Wereldhuis Bonangana vzw, betreffende 
taalondersteuning aan anderstalige inwoners, eindigt op 31 december 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst 
goed te keuren. 

Juridische grond
Gemeenteraadsbeslissing 24 maart 2017: Samenwerkingsovereenkomst met Wereldhuis 
Bonangana vzw.
Gemeenteraadsbeslissing 26 oktober 2018: Welzijn: verlenging samenwerkingsovereenkomst 
met Wereldhuis Bonangana vzw betreffende het organiseren van taalondersteuning aan 
anderstalige inwoners: goedkeuring.

Argumentatie
Na de asielcrisis met een verhoogde instroom van vluchtelingen en andere nieuwkomers in 
onze stad is de vraag naar taallessen Nederlands aanzienlijk toegenomen. Na(ast) het volgen 
van lessen in het regulier aanbod (CVO, basiseducatie ...) willen veel cursisten op individuele 
basis het Nederlands verder oefenen. Wereldhuis Bonangana vzw speelt op deze behoefte in en 
zet vrijwilligers in om laagdrempelig en op maat van de cursist taalondersteuning en 
huistaakbegeleiding te bieden. Bonangana organiseert wekelijks conversatiemomenten en 
oefenkansen in het Nederlands voor volwassenen die de taal leren of die wachten om de taal te 
leren in het regulier aanbod. Ook tijdens de vakantieperiodes voorziet de vzw oefenkansen 
Nederlands voor volwassenen. Daarnaast werken ze ook met taalbuddy's die in een 1 op 1-
relatie als praatkameraden samen de stad verkennen. Het aanbod van de vereniging is 
aanvullend op het regulier lesaanbod Nederlands en is ook bekend bij de organisaties die 
taalles Nederlands aanbieden, die regelmatig leerlingen doorverwijzen.
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Bonangana organiseert ook ontspannende activiteiten voor de cursisten en de vrijwilligers.
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 10 oktober 2016 ruimte te voorzien in 
het vluchtelingenbudget voor ondersteuning van initiatieven die acties ondernemen naar 
taalondersteuning.
De gemeenteraad besliste op 24 maart 2017 een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten 
met Wereldhuis Bonangana vzw, voor een periode van twee jaar en een subsidie te voorzien van 
5.000 EUR. Op 26 oktober 2018 werd de overeenkomst met een jaar verlengd, tot eind 2019.
De verantwoordelijken van de vzw stelden de vraag naar een meer structurele ondersteuning, 
met meer zekerheid over een langere periode.
De nood aan taalondersteuning blijft hoog bij nieuwkomers. Op jaarbasis bereikt Bonangana 
150 à 180 cursisten voor taalondersteuning en 20 à 25 kinderen in huistaakbegeleiding. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met Wereldhuis 
Bonangana vzw voor drie jaar te verlengen en hiervoor een jaarlijkse toelage van 7.500 EUR te 
voorzien.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het Wereldhuis Bonangana vzw, 
Nieuwstraat 18B, 9100 Sint-Niklaas, betreffende het organiseren van taalondersteuning aan 
anderstalige inwoners, goed te keuren. 
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht.

Bijlagen
20191025 Samenwerkingsovereenkomst met Wereldhuis Bonangana

27 2019_GR_00376 Welzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst met 
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en 
Dender vzw betreffende de psychotherapeutische 
behandeling van vluchtelingen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Welzijn staf

Bondige toelichting
De samenwerkingsovereenkomst met Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en 
Dender vzw, betreffende de psychotherapeutische behandeling van vluchtelingen, eindigt op 31 
december 2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst 
goed te keuren.
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Juridische grond
Gemeenteraadsbeslissing 15 december 2016: Samenwerkingsovereenkomst met het Centrum 
Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender vzw betreffende de psychotherapeutische 
behandeling van vluchtelingen.
Gemeenteraadsbeslissing 24 augustus 2018: Welzijn: verlengen samenwerkingsovereenkomst 
met Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender vzw betreffende de 
psychotherapeutische behandeling van vluchtelingen: goedkeuring.

Argumentatie
In de periode 2017-2019 kreeg het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender 
vzw (CGG) middelen uit het vluchtelingenbudget om de psychotherapeutische behandeling van 
vluchtelingen op een professionele manier aan te pakken. Van de grote populatie vluchtelingen 
op het grondgebied van de stad is immers een aanzienlijk deel afkomstig uit oorlogsgebied in 
onder meer Syrië, Irak en Afghanistan. De vlucht uit een thuissituatie omwille van oorlog en 
geweld langs een onveilige route in precaire omstandigheden met aankomst in een andere 
cultuur met een onzekere toekomst kan aanleiding geven tot onder meer stress en andere 
psychische aandoeningen. Met die middelen werd een halftijds psycholoog aangesteld, 
waardoor het reeds bestaande psychotherapeutisch aanbod voor vluchtelingen kon worden 
versterkt. Naast het opvolgen van individuele cliënten, werden contacten gelegd met diverse 
partners in het hulpverleningslandschap, om afgestemde en geïntegreerde zorg te installeren 
voor de doelgroep. Verder werd een intervisietafel voor privétherapeuten die met vluchtelingen 
werken geïnstalleerd. De toelage aan het CGG bedraagt 31.475 EUR.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst met een jaar te verlengen.

Adviezen
Visum: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Waas en Dender vzw, betreffende de psychotherapeutische behandeling van 
vluchtelingen, goed te keuren. 
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht. 

Bijlagen
20191025 Samenwerkingsovereenkomst met CGG psychotherapeutische behandeling 
vluchtelingen
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AANVULLENDE PUNTEN

Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Jos De Meyer: Bestek voor de overheidsopdracht voor het 
aanstellen trajectbegeleider toekomstvisie de Salons

Indiener(s)
Jos De Meyer

Verslag
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer. 
Interpellatie van raadslid Ilse Bats.  
Beantwoord door schepenen Ine Somers en Filip Baeyens. 
Interpellatie van raadsleden Jos De Meyer, Ilse Bats en Christel Geerts. 
Beantwoord door schepen Ine Somers. 
Interpellatie van raadsleden Jos De Meyer en Frans Wymeersch. 

Toelichting
Graag had ik enkele vragen gesteld aan het college van burgemeester en schepenen (enerzijds 
over de noodzaak van een externe studie en anderzijds over de prijs).

IR 2 Interpellatie van raadslid Lore Baeten: Fier op Callier 

Indiener(s)
Lore Baeten

Verslag
Interpellatie van raadslid Lore Baeten. 
Beantwoord door schepen Ine Somers. 
Interpellatie van raadslid Bart Foubert. 

Toelichting
Op 17 mei 2020 weten we het: wordt Sint-Niklaas naast Sint- en ballonstad ook de stad van het 
Eurovisiesongfestival? Onze cultureel ambassadeur Alex Callier vertegenwoordigt met zijn band 
Hooverphonic de nationale kleuren tijdens het Eurovisiesongfestival 2020 in de Nederlandse 
stad Rotterdam.
Als cultureel ambassadeur van Sint-Niklaas stelde Alex Callier dat hij wilde bijdragen tot het 
versterken van de gemeenschapsvorming in en de fierheid van de stad. Dat we als stad fier zijn 
op een muzikaal talent als Alex Callier en dat ook moeten tonen, lijkt me evident.
Daarom mijn vraag om opnieuw een groot scherm te plaatsen zodat alle Sint-Niklazenaren 
samen kunnen supporteren, deze keer niet voor de Rode Duivels, maar voor stadsgenoten Alex 
Callier en Raymond Geerts.
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Jos De Meyer, raadslid (CD&V) verlaat de zitting

IR 4 Interpellatie van raadslid Ilse Bats: Toekomst van de Salons

Indiener(s)
Ilse Bats

Toelichting
We vragen een update van de plannen voor de toekomstige functie(s) van De Salons. Er heerst 
wat onrust over de timing en de mogelijke bestemming. Wordt er gezocht naar alternatieven 
voor de activiteiten die nu in De Salons plaatsvinden?

Julien Ghesquière, raadslid (CD&V) verlaat de zitting

IR 6 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Wat gaat het stadsbestuur doen om 
uithuiszettingen te stoppen? 

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman. 
Interpellatie van raadslid Jef Maes. 
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman. 

Toelichting
Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen de Armoede (17 oktober 2019) hebben wij met 
de PVDA een persbericht uitgestuurd rond het aantal uithuiszettingen in onze stad. In 2018 is er 
namelijk een record aantal mensen uit hun huis gezet: niet minder dan 59 uithuiszettingen 
waren de trieste realiteit in onze stad. Dat is meer dan 1 per week. Een triest record en meer 
dan 300 % hoger dan het gemiddelde van de drie voorbije jaren (10 in 2015, 30 in 2016 en 13 
in 2017).
Ik ben de voorbije weken geconfronteerd met diverse gevallen van gezinnen die uit hun huis 
dreigen te worden gezet.
Het CAW stapte onlangs naar de pers om het probleem van de sofasurfers aan te kaarten. 
Mensen die afwisselend bij vrienden op de sofa slapen omdat ze geen dak meer boven hun 
hoofd hebben. 53% van de jongeren die bij het CAW komen aankloppen hebben 
woonproblemen.
Tal van voorbeelden tonen aan dat we met een ernstige wooncrisis te maken hebben. Wat doet 
het stadsbestuur? "Ik doe mijn best", zegt schepen Heyrman en ik wil u best geloven. Maar u 
moet dweilen met de kraan open, een kraan die steeds verder wordt open gedraaid door een 
gebrek aan beleid op zowel Vlaams als Federaal niveau. Uw coalitiepartners op lokaal vlak 
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zorgen op hoger niveau voor een groeiend probleem. Schrijver Erick Vlaminck en Jos Geysels, 
voorzitter van Deceniumdoelen formuleerden het onlangs als volgt naar aanleiding van de 
publicatie van hun boek: “Het is de woede omdat de cijfers en de trieste werkelijkheid achter 
die armoedecijfers al vele jaren bekend zijn en beschreven werden in vele rapporten, 
jaarboeken, studies van universiteiten en barometers van de armoedeorganisaties en 
gespecialiseerde instellingen en er toch zo weinig ten goede is gebeurd. Vele kilo’s papier, 
weinig grammen beleid. Het is de woede omdat men gedurende vele jaren meer de armen heeft 
bestreden dan de armoede. Het is de woede en het onbegrip over een armoedig beleid.”
Wij vragen dan ook aan het stadsbestuur: wat gaat u ondernemen om het aantal 
uithuiszettingen te stoppen? Wij vragen om als uitgangspunt van het beleid te nemen dat 
niemand uit zijn huis mag worden gezet zonder dat er een alternatief is aangeboden en er 
voldoende begeleiding is geweest. En al zeker niet als dit gaat om families met kinderen. 
Kinderen zet je gewoonweg niet op straat wat ook de oorzaak moge zijn. Housing First is een 
belangrijk principe als je wil voorkomen dat mensen verder afglijden in armoede en miserie.
In België werden de sociale grondrechten ingeschreven in de grondwet van februari 1994. 
Artikel 23 van de grondwet stelt dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Dit recht 
omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. In de Vlaamse wooncode wordt dit recht verder 
uitgewerkt als het recht op een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke 
woonomgeving en tegen een betaalbare prijs. Uithuiszetting houdt in dat het recht op 
menswaardig wonen wordt geschonden.
Ik weet dat het OCMW probeert te bemiddelen en daardoor al een groot deel van de 
uithuiszetting probeert te voorkomen. Maar het is duidelijk dat dit niet volstaat om het 
probleem ten gronde aan te pakken en het recht op wonen te garanderen. Op de 
commissievergadering van schepen Henne in juni presenteerde dhr. Van de Steene het 
jaarverslag rond wonen. Ik vroeg toen: "volgen jullie de mensen op die uit hun huis worden 
gezet?" Het antwoord was negatief. Het OCMW houdt geen gegevens bij over wat er gebeurt 
met de gezinnen die uit hun huis worden gezet. Waar zijn die 59 'uithuiszettingen' van 2018 
naartoe? Wat is er met hen gebeurd? Hebben zij een woonst gevonden in Sint-Niklaas of elders? 
Kunt u ons een antwoord geven op deze vragen? Op de commissie wonen moest men het 
antwoord schuldig blijven.  
Het eerste punt om een probleem aan te pakken is de ernst ervan inzien. Het tweede punt is het 
probleem goed in kaart brengen en alle oorzaken achterhalen. Een opvolging van deze mensen 
in moeilijkheden lijkt ons cruciaal om het probleem goed in kaart te kunnen brengen. Daarom 
willen wij vragen om deze opvolging vanaf nu op te zetten.
De sleuteloplossing ligt natuurlijk bij het versneld creëren van sociale woningen. De PVDA 
vraagt dat de komende zes jaar 1.000 nieuwe sociale woningen worden gebouwd, want dit is 
nodig om tot het Vlaamse gemiddelde van 9 % te komen in Sint-Niklaas. Als mensen vandaag 
gemiddeld vijf jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning, en sommige gezinnen zelfs 
na meer dan 11 jaar nog geen sociale woning kunnen betrekken, dan kunnen we echt van een 
wooncrisis spreken in onze stad.
Het lijkt ons ook heel cruciaal om het aantal noodwoningen op te trekken, want uit de 
getuigenissen blijkt duidelijk dat daar een groot tekort aan is.
Daarnaast lijkt het ons belangrijk om preventief te werken. Dat het OCMW maar kan helpen 
eenmaal men uit zijn huis is gezet, begrijp ik niet. Waarom kan niet preventief gewerkt worden 
aan een oplossing?
In 2011 heeft Samenlevingsopbouw een dossier gemaakt rond de uithuiszettingen. Daarin staan 
tal van aanbevelingen. Wat is er met deze aanbevelingen gebeurd? 
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https://www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be/wp-content/uploads/2018/03/2011-11-
Dossier-uithuiszetting-in-Sint-Niklaas.pdf

IR 7 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Telramen, graag ook in Sint-Niklaas

Indiener(s)
Jef Maes

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

Toelichting
Het kwam recent in het nieuws, het nieuwe initiatief, telramen genaamd. Wat is 'Telraam'? 
“Telraam zet burgers aan het roer van lokaal mobiliteitsbeleid” staat bovenaan de website 
https://telraam.net.
Sluipverkeer, luchtvervuiling en verkeersveiligheid. Het zijn allemaal problemen waarmee we 
ook herhaaldelijk mee geconfronteerd worden in onze stad. Recent nog werd een jonge fietser 
van zestien jaar aangereden op de hoek van de Koningin Elisabethlaan en de Marie-Joséstraat. 
Overdreven snelheid van de chauffeur die ook nog eens vluchtmisdrijf pleegde. In deze buurt 
wordt vaak geracet. Ik merk hetzelfde in vele andere straten in het centrum: de Breedstraat, 
Lindenstraat, Broedersstraat, Truweelstraat, Kuildamstraat, Louis Francklaan, … Noem maar op.
Metingen die auto’s, zwaar verkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers registreren, zijn 
noodzakelijk om het beleid op aan te sturen. Huidige tellingen zijn duur, beperkt in tijd en 
registreren zelden alle vervoerswijzen. De nieuwe technologie biedt mogelijkheden voor 
innovatieve meetmanieren op een continue, multimodale, fijnmazige en efficiënte wijze. Dat is 
'telraam'.
Telraam wordt nu eerst getest met een pilot in Kessel-Lo (Leuven). Recent werden ook 
telnetwerken in andere steden en zones opgezet. Het resulteert in verschillende actieve 
netwerken van burgers die momenteel verkeersdata verzamelen.
Maar steden en gemeenten kunnen ook telnetwerken opzetten. Het lijkt ons absoluut de moeite 
waard om dit ook in Sint-Niklaas op te zetten. Telraam gaat actief met burgers aan de slag om 
deze verkeerstellingen aan te leveren. Bewoners engageren zich om te ontdekken hoeveel en 
welk verkeer door hun straat komt. Op een participatieve manier wordt zo voor het beleid 
uiterst relevante verkeerstellingen aangeboden. Burgers worden ook begeleid om de data te 
interpreteren en erover te communiceren. Het toestel wordt aan het raam gehangen, en het 
verkeerstellen kan beginnen.
De verzamelde telgegevens zijn een waardevolle basis om te gebruiken in verkeers- en 
mobiliteitsplannen. Telraam-data kunnen ook gebruikt worden om de impact te meten van 
verkeerstechnische ingrepen. De verzamelde meetgegevens dienen zo het beleid. Maar de data 
kunnen ook gebruikt worden door onderzoekers en door alle bewoners en geïnteresseerden 
want de data zijn online beschikbaar voor iedereen.
Telraam heeft voor lokale overheden een aanbod op maat. Wij zouden willen vragen aan het 
stadsbestuur om contact op te nemen met Telraam en te onderzoeken hoe zo’n netwerk kan 

https://www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be/wp-content/uploads/2018/03/2011-11-Dossier-uithuiszetting-in-Sint-Niklaas.pdf
https://www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be/wp-content/uploads/2018/03/2011-11-Dossier-uithuiszetting-in-Sint-Niklaas.pdf
https://telraam.net/
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worden uitgezet in de stad. Via scholen en buurtcomités kunnen ook geïnteresseerde burgers 
worden gecontacteerd om deze toestellen te plaatsen, zodat we kunnen komen tot degelijke 
infrastructurele maatregelen om de binnenstad veiliger en gezonder te maken. De omgeving 
van scholen lijkt ons hiervoor zeer belangrijk want een veilige schoolomgeving lijkt ons 
primordiaal. Ook woonwijken met zone 30 lijken ons belangrijk voor deze telramen.

IR 8 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen omtrent het nieuwe zwembad

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes. 
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch. 
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden.
Interpellatie van raadslid Kristof Van Gansen.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge. 
Interpellatie van raadsleden Jef Maes, Christel Geerts en Kristof Van Gansen. 
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge. 

Toelichting
In de pers lezen we dat het stadsbestuur de knoop heeft doorgehakt. (zie https://www.hln.be/in-
de-buurt/sint-niklaas/sint-niklaas-krijgt-nieuw-zwembad-op-sportsite-puyenbeke-oud-
voetbalstadion-maakt-plaats-voor-modern-zwemparadijs~a8c8b7e4/)
Dit persartikel roept verschillende vragen op. Hierbij een eerste maar niet exhaustieve lijst van 
vragen:
- Gaat het stadsbestuur inderdaad voor een pps-constructie? 
- Voor welke partner gaat men kiezen?
- waarom kiest het stadsbestuur niet voor een zwembad in openbare handen?
- waarom sluit men het huidige Sinbad? Is dat op vraag van de privépartner? 
- wat gaat er gebeuren met het personeel als het Sinbad sluit? 
Deze en ook nog andere vragen leggen wij graag voor aan de betrokken schepen, zodat we de 
informatie niet alleen via de pers moeten krijgen. 

IR 9 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Participatie en communicatie, luister 
naar onze woorden, zie niet naar onze daden

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch. 
Interpellatie van raadslid Jef Maes. 

https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/sint-niklaas-krijgt-nieuw-zwembad-op-sportsite-puyenbeke-oud-voetbalstadion-maakt-plaats-voor-modern-zwemparadijs~a8c8b7e4/
https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/sint-niklaas-krijgt-nieuw-zwembad-op-sportsite-puyenbeke-oud-voetbalstadion-maakt-plaats-voor-modern-zwemparadijs~a8c8b7e4/
https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/sint-niklaas-krijgt-nieuw-zwembad-op-sportsite-puyenbeke-oud-voetbalstadion-maakt-plaats-voor-modern-zwemparadijs~a8c8b7e4/
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Beantwoord door schepen Wout De Meester. 
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch. 
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter. 

Toelichting
De afgelopen week hebben we -andermaal- weer een sterk staaltje gezien van het 
participatiebeleid van het college van burgemeester en schepenen en van de communicatie 
naar de inwoners én naar de gemeenteraad.
Ik verwijs naar de manier waarop buurtbewoners werden verwittigd en ingelicht aangaande de 
eventuele plannen in verband met de Winningen.
Ik verwijs ook naar de communicatie rond het eventueel dossier 'zwembad'.
Hierover wens ik de verscheidene schepenen te interpelleren.

IR 10 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Nieuw zwembad , plannen , visie, 
plaats, timing ...

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Toelichting
Groot was de verbazing toen we deze week de plannen te lezen kregen in de pers over het 
blijkbaar reeds geplande nieuwe zwembad.
Over de betrokkenheid van de gemeenteraad in deze heb ik het in een andere interpellatie maar 
blijven toch de expliciete vragen rond dit dossier:
- wanneer beslist?
- op welke gronden deze beslissing?
- andere alternatieven onderzocht en welke?
- buurt geïnformeerd?
- kostprijs?
- evt. partners?
- toekomst Sinbad?
- adviezen mobiliteit en andere?
- timing?
- ...

IR 11 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Masterplan Driegaaienhoek-Smisstraat, 
juridische problemen?

Indiener(s)
Frans Wymeersch

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

Toelichting
Alhoewel een 'Masterplan' op zich geen juridische basis heeft, is er wel een 
gemeenteraadsbeslissing waar men rekening mee moet houden.
Echter stellen we vast dat vooraleer dit masterplan is gestemd door de gemeenteraad, en 
beslissingen zijn genomen die mijns inziens niet hadden mogen/kunnen genomen worden en 
die mogelijk voor een juridisch staartje zouden kunnen zorgen. Daarom volgende vragen:
- Is het college van burgemeester en schepenen zich daarvan bewust?
- Is het college bereid om inzake het voorliggende dossier, tabula rasa te houden, beseffende én 
het niet afdwingbaar juridisch karakter van een masterplan én gezien de eventuele juridische 
problemen, voortvloeiende uit de chronologie van het dossier?

IR 12 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Toegankelijkheid van het stadhuis voor 
rolstoelgebruikers

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch. 
Beantwoord door schepenen Peter Buysrogge en Sofie Heyrman.

Toelichting
We ontvingen enkele opmerkingen/klachten over de niet bereikbaarheid van de verdiepingen, 
bijvoorbeeld voor het bijwonen van een raadszitting van het stadhuis, voor gebruikers van een 
rolstoel.
Kan hieraan verholpen worden en werd hier aan gedacht ook in de nieuwe vleugel die gebouwd 
wordt?

IR 13 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Nieuw zwembad

Indiener(s)
Kris Van der Coelden

Toelichting
Via de media konden we deze week vernemen dat het college van burgemeester en schepenen 
een principebeslissing heeft genomen over het nieuw te bouwen zwembad. Op de 
commissievergadering van dinsdag 22 oktober verwachten we hierover een uitgebreide 
toelichting te krijgen van de bevoegde schepen. Los daarvan roepen zowel de keuze voor een 
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private partner, de inplantingsplaats, de financiering en de toekomst van het Sinbad de nodige 
politieke vragen op waarmee we het college aanstaande vrijdag willen confronteren. 

IR 14 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Extra financiering van de steden en 
gemeenten door de Vlaamse Regering 

Indiener(s)
Kris Van der Coelden

Verslag
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.

Toelichting
Verleden week geraakten de bedragen bekend die de nieuwe Vlaamse Regering veil heeft voor 
de extra-financiering van de Vlaamse steden en gemeenten. Voor de dertien centrumsteden 
gaat het om een bijdrage in de responsabiliseringsbijdrage die stadsbesturen, OCMW's, 
politiezones en gemeentelijke bedrijven moeten betalen voor de pensioenlast van de statutaire 
ambtenaren.
In vergelijking met de andere steden, is de bijdrage voor Sint-Niklaas veruit de laagste van de 
dertien. Stad en OCMW zijn hier de dupe van een voorzichtig beleid waarbij het statutair 
personeelsbestand werd aangepast aan de oplopende pensioenlast en waarbij stad en OCMW 
hun verantwoordelijkheid hebben genomen voor de betaalbaarheid van de pensioenen van het 
personeel. Tegelijk is het hanteren van de respo-bijdrage als enige criterium voor de extra-
financiering een miskenning van de ernst en de complexiteit van de financiële toestand 
waarvoor de centrumsteden, Sint-Niklaas incluis, zich vandaag geplaatst zien.
Dit vraagt om een dringende, zwaarwichtige en zo breed mogelijk gedragen reactie vanuit de 
stad!

26 oktober 2019 0:14 - De voorzitter opent de besloten zitting

26 oktober 2019 0:30 - De voorzitter sluit de zitting
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


