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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zitting van 25 november 2019
Besluitenlijst

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (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 Johan Verhulst, algemeen directeur

25 november 2019 13:30 - De voorzitter opent de besloten zitting

ROUTINEPUNTEN

POLITIE

Politie

1 2019_CBS_04564 Politieaangelegenheden: preventieactie: flyeren tijdens 
donderdagse markt van 5 december 2019: toelating

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
toestemming te verlenen aan de lokale politie Sint-Niklaas om verkleed in dierenpakken te 
flyeren tijdens de donderdagse markt van 5 december 2019, voor de preventie van 
gauwdiefstal.

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

2 2019_CBS_04565 Handel en middenstand: wekelijkse rustdag en verplichte 
avondsluiting: vaststelling afwijkingen voor het jaar 2020

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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in toepassing van artikel 15 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 
handel, ambacht en dienstverlening de afwijkingen inzake de wekelijkse rustdag en de 
verplichte avondsluiting voor het jaar 2020 vast te stellen, zoals voorgesteld in de bijlage bij dit 
besluit.

3 2019_CBS_04566 Handel en middenstand: afwijking van de verplichte 
avondsluiting: toelating

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
in toepassing van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, 
ambacht en dienstverlening, voor de periode van 27 november tot en met 3 december 2019 aan 
de handelszaken, gelegen in de Kapelstraat, afwijking te verlenen van de verplichte 
avondsluiting.

4 2019_CBS_04567 Fondsenwerving voor goede doelen en maatschappelijk 
verantwoorde organisaties: toelating aan Rode Kruis 
Vlaanderen

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
toelating te verlenen aan Rode Kruis Vlaanderen, Motstraat 40, 2800  Mechelen, om in 2020 op 
het grondgebied van de stad fondsenwervingen te organiseren op voorwaarde dat:
- bij de werving de bepalingen zoals opgenomen in het 'Handvest voor de Directe Dialoog' strikt 
worden toegepast;
- er maximaal tweemaal per jaar aan fondsenwerving wordt gedaan;
- de organisatie vooraf aan het stadsbestuur meedeelt op welke data en op welke plaatsen dit 
zal gebeuren.

5 2019_CBS_04568 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
toelating aan ERA Wonen

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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kosteloos toelating te verlenen aan ERA Wonen, Gentse Baan 45A, 9100 Sint-Niklaas, om op de 
donderdagse markt van 5 december 2019 chocolaatjes te verkopen ten voordele van de 
oprichting van het nieuwe TEJO-huis in Sint-Niklaas.

6 2019_CBS_04569 Tijdelijke privatisering van het openbaar domein: 
toelating aan Parochie in Sint-Niklaas

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kosteloos toelating te verlenen aan Parochie in Sint-Niklaas, p/a Dekenij, Philippus Neridreef 3, 
9100 Sint-Niklaas, om op zaterdag 7 december 2019 van 11 tot 12.45 uur een standje op te 
stellen op het Hendrik Heymanplein, aan de ingang van de bibliotheek en soep uit te delen, op 
voorwaarde dat het advies van de politie wordt nageleefd.

Boekhouding

9 2019_CBS_04572 Politiebegroting: definitieve vastleggingen, goedkeuring 
facturen en definitieve rechten: vaststelling

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de definitieve vastleggingen vast te stellen en de facturen en de definitieve rechten goed te 
keuren vanaf donderdag vóór de vorige collegezitting tot en met woensdag voorafgaand aan 
deze collegezitting.
Het betreft:
- definitieve vastleggingen: van 1572 tot en met 1591 van het dienstjaar 2019;
- facturen: van 1981 tot en met 1999 van het dienstjaar 2019;
- definitieve rechten: -

10 2019_CBS_04573 Stadsbudget 2019: definitieve vastleggingen: vaststelling

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

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

Bestuursadministratie

12 2019_CBS_04575 Kerkfabrieken: administratief toezicht: notulen 
vergadering kerkraad parochie Sint-Nicolaas 29 oktober 
2019: kennisneming

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 
van de erkende erediensten, artikel 57, kennis te nemen van de notulen van de vergadering van 
29 oktober 2019 van de kerkraad van de parochie Sint-Nicolaas, als bijlage gehecht aan de 
notulen van deze zitting.

13 2019_CBS_04576 College van burgemeester en schepenen: notulen en 
besluitenlijst zitting 18 november 2019: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

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

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

15 2019_CBS_04578 Stedelijk sportcentrum Puyenbeke: elektriciteitswerken 
staantribune A-terrein en herstellingswerken bij FC Sint-
Niklaas en Tijl Kafee: aankoop materialen: 
betaalbaarstelling factuur

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de ingediende factuur voor de opdracht 'Stedelijk sportcentrum Puyenbeke: elektriciteitswerken 
staantribune A-terrein en herstellingswerken bij FC Sint-Niklaas en Tijl Kafee: aankoop 
materialen' goed te keuren en het bedrag van 1.514,80 EUR, incl. btw, betaalbaar te stellen ten 
gunste van de firma Joossens, Singel 11, 9100 Sint-Niklaas.
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16 2019_CBS_04579 Werken: snoeiwerken Kattenheistraat-Dommeldreef: 
betaalbaarstelling factuur

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de ingediende factuur voor de opdracht 'snoeiwerken Kattenheistraat-Dommeldreef' goed te 
keuren en het bedrag van 3.150 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma 
Carpentier nv, Nieuwe Baan 9, 9160 Lokeren.

17 2019_CBS_04580 Werken: De Vakschool - scharniergebouw: verbouwen 
schoolgebouw tot 2 multifunctionele lokalen, 2 
duplexappartementen en opslag- en atelierruimte: 
goedkeuring vorderingsstaat 7

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan vorderingsstaat 7 van Mevaco nv, Durmelaan 6, 9880 Aalter, voor 
de opdracht 'De Vakschool - scharniergebouw: verbouwen schoolgebouw tot 2 multifunctionele 
lokalen, 2 duplexappartementen en opslag- en atelierruimte' voor een bedrag van 69.125,93 
EUR, btw verlegd, waardoor de werken een bedrag bereiken van 432.719,00 EUR, btw verlegd.

18 2019_CBS_04581 Werken: De Klavers: uitbreiding school en buitenschoolse 
opvang op de site De Klavers: goedkeuring verrekening 7: 
isolatie en roofing fietsenstalling

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan verrekening 7: isolatie en roofing fietsenstalling vanTHV VHK - De 
Tender, Kuilstraat 2, 9111 Belsele, voor de opdracht 'De Klavers: Uitbreiding school en 
buitenschoolse opvang op de site De Klavers' voor het totaalbedrag in meer van 2.977,06 EUR, 
btw verlegd.

19 2019_CBS_04582   - Werken: heraanleg knooppunt Driekoningen: 
betaalbaarstelling vorderingsstaat 2bis (verrekening 7 
(2)) -  
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Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de vorderingsstaat 2bis (verrekening 7 (2)) in het kader van de heraanleg van het knooppunt 
Driekoningen, samen met de bijhorende processen-verbaal van voor betaling in aanmerking te 
nemen werken, opgemaakt door Agentschap Wegen en Verkeer, goed te keuren en het bedrag 
van 30.201,77 EUR, btw verlegd, betaalbaar te stellen ten gunste van de firma Stadsbader nv, 
Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke.

20 2019_CBS_04583 Werken: aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, 
fietspaden en andere verhardingen: raamcontract: 
uniformiseren schoolomgevingen: betaalbaarstelling 
enige vorderingsstaat

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de enige vorderingsstaat voor het uniformiseren schoolomgevingen (plateau Wijnveld) in het 
kader van het raamcontract aanleg, vernieuwing en onderhoud voetpaden, fietspaden en andere 
verhardingen goed te keuren en het bedrag van 22.348,04 EUR, btw verlegd, betaalbaar te 
stellen ten gunste van de firma De Roeck-Teugels, Kluizenmeersen 10, 9170 Sint-Gillis-Waas.

21 2019_CBS_04584 Werken: buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing: 
goedkeuring definitieve oplevering

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de opdracht 'buurthuis Peter Benoitpark: verbouwing' definitief op te leveren. De tweede helft 
van borgtocht nr. 1874 van 6.550 EUR mag worden vrijgegeven ten gunste van Inter-Fast nv, 
Schaarbeekstraat 40, 9120 Melsele.

22 2019_CBS_04585 Leveringen: ICT: notebooks stedelijke musea: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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het aankopen van negen notebooks (type Lenovo ThinkPad E590 i5 16 GB RAM) voor de 
educatieve klas van de stedelijke musea te gunnen aan de firma Centralpoint België nv, 
Wingepark 3B, 3110 Rotselaar, BE 0841 648 610, voor een totaalbedrag van 5.553 EUR + 
1.166,13 EUR (21 % btw) = 6.719,13 EUR en volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst 
van C-smart betreffende ICT-infrastructuur (CSMRTINFR019).

24 2019_CBS_04587 Diensten: aanleg oostelijke tangent: studieopdracht 
erelonen: betaalbaarstelling vorderingsstaat 6

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de ingediende vorderingsstaat 6 voor erelonen, in het kader van het ontwerp voor de aanleg 
van de oostelijke tangent, goed te keuren en het bedrag van 9.350 EUR, excl. btw, betaalbaar te 
stellen ten gunste van studiebureau SBE nv, Slachthuisstraat 71, 9100 Sint-Niklaas.

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

25 2019_CBS_04588 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar 
aanleiding van de kerstmarkt te Belseledorp op zaterdag 
21 december 2019: vaststelling

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
kerstmarkt te Belsele op zaterdag 21 december 2019:

Er geldt parkeerverbod: 
* van donderdag 19 december 2019 om 12 uur tot zondag 22 december 2019 om 16 uur:
  - in Belseledorp: van huisnummer 79 tot en met huisnummer 105 langs beide zijden;
  - in Belseledorp: volledige dorpsplein;

* van zaterdag 21 december 2019 om 8 uur tot zondag 22 december 2019 om 16 uur:
  - in Belseledorp: van huisnummer 55 tot en met huisnummer 79 langs beide zijden.

Er geldt verbod van doorrij van zaterdag 21 december 2019 om 8 uur tot zondag 22 december 
2019 om 1 uur:
- in Belseledorp: van Kerkstraat tot Molendreef in beide richtingen.
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Er geldt verbod van doorrij uitgezonderd plaatselijk verkeer van zaterdag 21 december 2019 om 
8 uur tot zondag 22 december 2019 om 1 uur:
- in Belseledorp: van Sint-Andriesstraat tot Molendreef.

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

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

26 2019_CBS_04589 Tijdelijke politieverordening op het verkeer naar 
aanleiding van de koopjesdagen in de verkeersvrije 
Stationsstraat op zondag 15, 22 en 29 december 2019: 
vaststelling

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
volgende tijdelijke politieverordening op het verkeer uit te vaardigen naar aanleiding van de 
koopjesdagen in de verkeersvrije Stationsstraat:

Er geldt verbod van doorrij op zondagen 15, 22 en 29 december 2019, telkens van 9.30 uur tot 
18.30 uur:
- in de Stationsstraat: tussen Stationsplein en Regentiestraat-Casinostraat (in beide richtingen);
- in de stationsstraat: tussen Regentiestraat-Casinostraat en Grote Markt (in beide richtingen).

Doorgaand verkeer over Stationsstraat vanuit Regentiestraat naar Casinostraat blijft steeds 
mogelijk op zondagen 15, 22 en 29 december 2019, telkens van 9.30 uur tot 18.30 uur.

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

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

27 2019_CBS_04590 Ruimtelijke planning: ontwerp rooilijnplan 
Heimolenstraat-Kiemerstraat-Weverstraat: sluiting 
openbaar onderzoek

Besluit
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het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
het openbaar onderzoek dat van 16 oktober tot en met 14 november 2019 werd gehouden naar 
aanleiding van de voorlopige vaststelling van het ontwerp rooilijnplan Heimolenstraat-
Kiemerstraat-Weverstraat te sluiten en kennis te nemen van de ingediende opmerking en het 
bezwaarschrift.

28 2019_CBS_04591 Ruimtelijke planning: ontwerp rooilijnplan 
Luitentuitstraat: sluiting openbaar onderzoek

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het bezwaarschrift dat werd ingediend tijdens het openbaar onderzoek dat 
van 16 oktober tot en met 14 november 2019 werd gehouden naar aanleiding van de 
voorlopige vaststelling van het ontwerp rooilijnplan Luitentuitstraat en het openbaar 
onderzoek te sluiten .

29 2019_CBS_04592 Ruimtelijke planning: ontwerp rooilijnplan Nauwstraat-
Gentstraat: sluiting openbaar onderzoek

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen dat er geen bezwaarschriften werden ingediend tijdens het openbaar 
onderzoek dat van 16 oktober tot en met 14 november 2019 werd gehouden naar aanleiding 
van de voorlopige vaststelling van het ontwerp rooilijnplan Nauwstraat-Gentstraat en het 
openbaar onderzoek te sluiten.

30 2019_CBS_04593 Organisatie filmvoorstelling The Biggest Little Farm in 
samenwerking met VELT: kennisneming

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de organisatie van de filmvoorstelling The Biggest Little Farm in 
samenwerking met VELT op 15 januari 2020 in het museumtheater.
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31 2019_CBS_04594 Uitgebreide land- en tuinbouwraad: afsluiten vergadering 
met receptie: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan om een afsluitende receptie te voorzien na de vergadering van de uitgebreide 
land- en tuinbouwraad op dinsdag 3 december 2019.

32 2019_CBS_04595 Subsidiëring leefmilieuverenigingen 2019 op basis van 
activiteiten 2018: betaalbaarstelling

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de uitbetaling van de subsidies voor leefmilieuverenigingen voor de activiteiten op het 
grondgebied van Sint-Niklaas in 2018 uit te voeren overeenkomstig de tabel als bijlage 
gevoegd bij de notulen van deze zitting.

33 2019_CBS_04596 Wegvergunningen en -concessies: tijdelijke 
bewegwijzering: Steinbock Vrienden Waasland: 
'Lichtmiswandeltocht': toelating

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
toelating te verlenen aan de Steinbock Vrienden Waasland, p/a Gasmeterstraat 47, 9100 Sint-
Niklaas, tot het afpijlen van de jaarlijkse 'Lichtmiswandeltocht' op zondag 2 februari 2020.

De vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden:
- de pijlen mogen geplaatst worden vanaf vrijdag 31 januari 2020;
- het verwijderen van de pijlen moet uiterlijk op maandag 3 februari 2020 gebeuren, zoniet zal 
dit gebeuren door de stadsdiensten op kosten van de aanvrager, à rato van de geldende 
tarieven voor 2020;
- de pijlen mogen alleen door middel van ofwel stevige houten of hardkartonnen platen met 
een koord of metaaldraad aan bomen worden bevestigd, er mag niets op een nagelvaste manier 
aan bomen of palen worden bevestigd;
- de pijlen moeten op een zodanige manier worden aangebracht dat ze geen gevaar vormen of 
misleidend zijn voor de weggebruikers;
- tijdens deze doortocht moeten de wandelaars zich houden aan het verkeersreglement;
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- er mogen geen pijlen worden geplaatst in en op: Grote Markt, Stationsplein, Stationsstraat, 
Ankerstraat, Nieuwstraat, Parkstraat, Kokkelbeekstraat, Hendrik Heymanplein, Houtbriel.
Voor de gewestwegen moet toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende 
wegbeheerder.

Vergunnen en toezicht

41 2019_CBS_04604 Stedelijke premies: periode van 8 oktober 2019 tot en 
met 25 november 2019: betaalbaarstelling

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
aan de aanvragers van de stedelijke premies voor de periode van 8 oktober 2019 tot en met 25 
november 2019 een totaalbedrag van 43.547 EUR uit te betalen voor volgende premies:

    aantal aanvragen    premiebedrag
Premie duurzaam renoveren 31 40.225 EUR
Premie aanpassing van woningen voor senioren  6 3.322 EUR

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Evenementen

47 2019_CBS_04610 KLJ Sint-Niklaas: kerstboomverbranding: 10 januari 2020: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de kerstboomverbranding door KLJ Sint-Niklaas, p/a Burmtiendestraat 96, 
9140 Tielrode, op vrijdag 10 januari 2020 aan het KLJ-lokaal en hiervoor toelating te verlenen 
voor:
- het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken;
- het inrichten van een eetgelegenheid;
- het inrichten van vuurkorven/kampvuur,
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

48 2019_CBS_04611 ’t Bau-huis: Stoffencircus: stoffenmarkt: 26 januari 2020: 
goedkeuring

Besluit
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het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van een stoffenmarkt door Stoffencircus, p/a Waterweg 2, 
3849 PG, Hierden, Nederland, op zondag 26 januari 2020 in ’t Bau-huis en hiervoor toelating te 
verlenen voor het uitoefenen van ambulante handel, op voorwaarde dat het advies van team 
belastingen wordt nageleefd. 

49 2019_CBS_04612 Circus Barones op provinciaal domein De Ster: 22 februari 
tot 1 maart 2020: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de veiligheidsvoorschriften, opgelegd door team publieke veiligheid en 
noodplanning en de milieupolitie, voor Circus Barones tijdens de opstelling en voorstellingen 
van Circus Barones op het provinciaal domein De Ster, Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas. Er 
zijn voorstellingen vanaf zaterdag 22 februari tot zondag 1 maart 2020.
Het circus arriveert op De Ster op vrijdag 14 februari 2020 en vertrekt op zondagavond 1 maart 
2020 na de laatste voorstelling.
Voor het plaatsen van de infoborden moet het advies van de afdeling plannen en ontwikkelen 
worden nageleefd. 

50 2019_CBS_04613 Kon. Sport en feestcomité 1000 Appels: Sinterklaasfeest: 
subsidie buurtgerichte actie: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
aan Kon. Sport en feestcomité 1000 Appels, p/a Wijnveld 89, 9112 Sinaai, een subsidie 
buurtgerichte actie van 100 EUR toe te kennen voor de organisatie van het Sinterklaasfeest op 
zondag 17 november 2019 in Zaal Toon.

51 2019_CBS_04614 Viering 100-jarig bestaan ACV Belsele op zaterdag 23 mei 
2020 in het parochiecentrum Belsele: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
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een receptie aan te bieden (na afloop van de academische zitting) aan ACV Belsele op zaterdag 
23 mei 2020 om 16 uur in het parochiecentrum van Belsele, naar aanleiding van het 100-jarig 
bestaan van de vereniging. 

Artikel 2
de burgemeester af te vaardigen om een toespraak te houden. 

52 2019_CBS_04615 Grote Markt: team evenementen en plechtigheden: 
kerstmarkt Sint-Niklaas: 13 tot 15 december 2019: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van de kerstmarkt door team evenementen en 
plechtigheden, p/a Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas van vrijdag 13 december tot zondag 15 
december 2019 op de Grote Markt te Sint-Niklaas en hiervoor:
-  aan de standhouders toelating te verlenen om ambulante handel te verrichten;
-  toelating te verlenen voor een muziekactiviteit met een maximaal geluidsniveau van 95 
dB(A)LAeq,15min op vrijdag tussen 18 uur en 24 uur, zaterdag tussen 13 uur en 24 uur en 
zondag tussen 13 uur en 19 uur;
- toelating te verlenen voor het inrichten van een gelegenheidstapperij met sterke dranken;
-  toelating te verlenen voor het inrichten van een eetgelegenheid;
-  parkeerverbod en verbod van doorrij te voorzien zoals vermeld in het verslag van VROEM,
op voorwaarde dat alle adviezen worden nageleefd.

Vorming en educatie

53 2019_CBS_04616 Internationale samenwerking: verslag Actie- en 
Adviesraad Solidariteit (AAS): kennisneming

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het verslag van de Actie- en Adviesraad Solidariteit (AAS) van 16 
september 2019 en opdracht te geven dit verslag ter beschikking te stellen van de 
gemeenteraadsleden.

54 2019_CBS_04617   - Stedelijke academie muziek woord en dans:  
organisatie nieuwjaarsconcert 2020: goedkeuring -  

Besluit
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het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van de 33ste editie van het nieuwjaarsconcert van de 
stedelijke academie voor muziek, woord en dans op zaterdag 4 januari 2020 om 16 uur en om 
20 uur en op zondag 5 januari 2020 om 16 uur in de stadsschouwburg.

Artikel 2
akkoord te gaan met de betaling van een honorarium van 4.500 EUR voor solist Wilhem 
Latchoumia (piano).

Artikel 3
akkoord te gaan met de overige kosten voor de uitvoering van dit concert: 
- reis- en verblijfkost solist: 500 EUR;
- management solist: 675 EUR;
- honorarium gastmusici: 3.500 EUR;
- huur partituur: 1.500 EUR;
- huur orkestslagwerk extra materiaal: 815 EUR;
- huur concertpiano: 1.700 EUR;
- onvoorziene extra kosten: 400 EUR;
- bloemen voor solist, presentatie en dirigenten: 240 EUR;
- honorarium presentator: 340 EUR;
- catering orkestleden via De Foyer van de stadsschouwburg: 2.640 EUR;
- bediening receptie via De Foyer van de stadsschouwburg: 4.500 EUR.
Totale raming: 21.010 EUR.

WELZIJN

Ondersteuning welzijn

55 2019_CBS_04618 Tussenkomst kansenpastarief via de cultuurcheque: 
danscenter Clapaja: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de betaalbaarstelling van een toelage van 105 EUR als terugbetaling van 
de helft van de gederfde ontvangsten door de toepassing van het kansenpastarief voor de 
dansvoorstelling van Clapaja, Breedstraat 97, 9100 Sint-Niklaas (BE46 0682 0275 0336).

DISCUSSIEPUNTEN

POLITIE

Politie
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56 2019_CBS_04619 Oprichting BIN Patershoek: kennisneming protocol

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de oprichting van een BIN-Patershoek in Sint-Niklaas door de heer Buys en 
de heer Staessens.

Artikel 2
akkoord te gaan met de aanmaak van zes aankondigingsborden door de cel belettering.

57 2019_CBS_04620 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel en 
administratief en logistiek kader: aanpassing 
personeelsformatie: goedkeuring

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

Artikel 1
de operationele en administratieve formatie van de politiezone Sint-Niklaas aan te passen en 
vast te stellen als volgt:

 

 

 

 

 

 

 HCP CP HINP INP Agent  Totaal
Operationele formatie 1 9 40 149 2  201
        
 A

klasse 2
A
klasse 1

B
Gemene 
graad

B
ICT-
consulent 
bijzondere 
graad

C
Gemene 
graad

D  

Administratieve en 
logistieke formatie

4 1 4 1  36 0 46
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58 2019_CBS_04621 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
intrekking vacature commissaris gespecialiseerd ambt: 
vacant verklaren van één functie van commissaris van 
politie (afdelingsmanager tweedelijnspolitiehulp)

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

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

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

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

59 2019_CBS_04622 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (dienst verkeerspolitie - motard)

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

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

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

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

60 2019_CBS_04623 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
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vacant verklaren van twee functies van inspecteur van 
politie (afdeling dringende politiehulp, interventieteams): 
goedkeuring

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

Artikel 1
twee functies 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.

61 2019_CBS_04624 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: aanwerving van een contractueel 
personeelslid niveau D omwille van dringende nood 
(dringende politiehulp - onthaal): goedkeuring

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

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

Artikel 2
voor deze functie een wervingsreserve aan te leggen.

62 2019_CBS_04625 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel en 
administratief en logistiek kader: bijkomende aanwerving 
categorie E: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:
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Artikel 1
de bijkomende werving categorie E van vijf inspecteurs van politie voor de dringende 
politiehulp goed te keuren.

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Belastingen

63 2019_CBS_04626 Gemeentebelastingen: gemeentebelasting ter bestrijding 
van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, 
gebouwen en woningen: voorgestelde wijzigingen

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan om de problematiek van leegstaande handelspanden in het focusgebied 
voorlopig niet op te nemen in het belastingreglement ter bestrijding van leegstand en 
verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen.

Artikel 2
akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen van het belastingreglement en deze voor te 
leggen aan de gemeenteraad.

Artikel 3
akkoord te gaan om het tijdstip waarop de eerste belasting inzake leegstand moet aangerekend 
worden, te behouden zoals het is, nl. op de inventarisatiedatum en niet op de eerste verjaardag 
van de inventarisatiedatum;
andere maatregelen te laten treffen om de betrokkenen in kennis te stellen van de op handen 
zijnde inventarisatie met daaraan gekoppeld een belastingaanslag.

Artikel 4
kennis te nemen van de bepalingen van artikel 41, tweede lid, 14° van het decreet lokaal 
bestuur dat bepaalt dat de bevoegdheid tot het vaststellen van gemeentebelastingen en het 
vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en de voorwaarden ervan, inclusief 
verminderingen en vrijstellingen, niet kan worden gedelegeerd aan het college van 
burgemeester en schepenen, zodat niet kan ingegaan worden op het voorstel om door het 
college tijdelijke vrijstelling van de belasting te laten verlenen wegens 
'sociaal/cultureel/maatschappelijk verantwoorde tijdelijke invulling' van panden.

64 2019_CBS_04627 Gemeentebelastingen: gemeentebelasting ter bestrijding 
van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, 
gebouwen en woningen: goedkeuring

Besluit



College van burgemeester en schepenen 19/42 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
25 november 2019

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

Artikel 1
met ingang van 1 januari 2020 het reglement op de gemeentebelasting ter bestrijding van 
leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen goed te keuren.

65 2019_CBS_04628 Gemeentebelastingen: wijziging van het reglement op de 
gemeentebelasting op de ophaling en verwerking van 
restafval (huisvuil): goedkeuring

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

Artikel 1
met ingang van 1 juli 2019 de wijziging van het reglement op de gemeentebelasting op de 
ophaling en verwerking van restafval (huisvuil) goed te keuren.

De tekst van deze wijziging luidt als volgt: (aangeduid in grijs)

Artikel 6 – Verminderingen

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

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

§ 5.     De totale vermindering per referentieperiode voor een ophaalpunt kan nooit hoger zijn dan de 
belastingaanslag voor de ophaling en verwerking van restafval, zoals bedoeld in artikel 4 § 1, 
per referentieperiode voor dat ophaalpunt.

Artikel 7 – Algemene bepalingen

De vestiging, de invordering en de geschillenprocedure gebeuren volgens de bepalingen van het 
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 
provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen, voor de ophaling en verwerking van 
restafval, zoals bedoeld in artikel 4 § 1 en § 3.A, B en C.
De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs voor de ophaling en 
verwerking van restafval, zoals bedoeld in artikel 4 § 2 en § 3.D.

66 2019_CBS_04629 Gemeentebelastingen: gemeentebelasting op de 
verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en 
daarmee gelijkgestelde producten: goedkeuring
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Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
met ingang van 1 januari 2020 het reglement op de gemeentebelasting op de verspreiding van 
niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten goed te keuren.

67 2019_CBS_04630 Gemeentebelastingen: gemeentebelasting op de tijdelijke 
privatisering van het openbaar domein: goedkeuring

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

Artikel 1
met ingang van 1 januari 2020 het reglement op de belasting op de tijdelijke privatisering van 
het openbaar domein goed te keuren.

68 2019_CBS_04631 Gemeentebelastingen: gemeentebelasting betreffende de 
lozing en de afkoppeling van hemel- en afvalwater: 
goedkeuring

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

Artikel 1
met ingang van 1 januari 2020 het reglement op de gemeentebelasting betreffende de lozing 
en de afkoppeling van hemel- en afvalwater goed te keuren.

69 2019_CBS_04632 Gemeentebelastingen: gemeentebelasting op tweede 
verblijven en weekendverblijven: goedkeuring

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

Artikel 1
met ingang van 1 januari 2020 het reglement op de gemeentebelasting op tweede verblijven en 
weekendverblijven goed te keuren.

70 2019_CBS_04633 Gemeentebelastingen: gemeentebelasting op vaste en 
mobiele reclame: goedkeuring

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

Artikel 1
met ingang van 1 januari 2020 het reglement op de gemeentebelasting op vaste en mobiele 
reclame goed te keuren.

71 2019_CBS_04634 Gemeentebelastingen: gemeentebelasting op 
nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, 
shishabars en massagesalons : goedkeuring

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

Artikel 1
met ingang van 1 januari 2020 het reglement op de gemeentebelasting op nachtwinkels, 
private bureaus voor telecommunicatie, shishabars en massagesalons goed te keuren.

72 2019_CBS_04635 Gemeentebelastingen: gemeentebelasting op masten en 
pylonen: goedkeuring

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

Artikel 1
met ingang van 1 januari 2020 het reglement op de gemeentebelasting op masten en pylonen 
goed te keuren.

73 2019_CBS_04636 Gemeentebelastingen: algemene gemeentelijke 
bedrijfsbelasting: goedkeuring

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

Artikel 1
met ingang van 1 januari 2020 het reglement op de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting 
goed te keuren.

74 2019_CBS_04637 Gemeentebelastingen: aanvullende gemeentebelasting op 
de personenbelasting: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:
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Artikel 1
voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2021 een aanvullende belasting te vestigen ten laste van 
de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 2
de belasting vast te stellen op 8,50 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar; 
deze belasting te vestigen op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven 
in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Artikel 3
de vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting door het toedoen van het bestuur der 
directe belastingen te laten geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen.

75 2019_CBS_04638 Gemeentebelastingen: opcentiemen op de onroerende 
voorheffing: goedkeuring

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

Artikel 1
voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 ten bate van de gemeente 834,38 opcentiemen te 
heffen op de onroerende voorheffing.

Artikel 2
de vestiging en de inning van de gemeentebelasting te laten gebeuren door toedoen van de 
Vlaamse Belastingdienst.

76 2019_CBS_04639 Retributies: hernieuwing van het reglement op de 
retributie op het uitvoeren van werken aan 
nutsvoorzieningen op het openbaar domein: goedkeuring

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

Artikel 1
met ingang van 1 januari 2020 de hernieuwing van het reglement op de retributie op het 
uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein voor de periode 2020-
2021-2022 goed te keuren.

77 2019_CBS_04640 Retributies: hernieuwing van het reglement op de 
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retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en 
materieel, aangeboden door de gemeentelijke 
instellingen: goedkeuring

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

Artikel 1
met ingang van 1 januari 2020 de hernieuwing van het reglement op de retributie op het 
gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke 
instellingen goed te keuren.

78 2019_CBS_04641 Retributies: wijziging van het reglement op de retributie 
op de invordering van fiscale en niet fiscale ontvangsten: 
goedkeuring

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

Artikel 1
met ingang van 1 januari 2020 de wijziging van het reglement op de retributie op de 
invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten goed te keuren.

De tekst van deze wijziging luidt als volgt:

Artikel 2 – Terminologie

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

§ 4.     Betwiste schuld:

een schuld wordt aangezien als rechtsgeldig betwist onder volgende voorwaarden:

A.     In het geval van een fiscale schuldvordering is artikel 9 § 1 van het decreet van 30 
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- 
en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen, van toepassing. Dit 
artikel luidt als volgt:

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een 
belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen, dat handelt als administratieve overheid.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en 
op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de 
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contante inning.
Bezwaarschriften kunnen via een duurzame drager worden ingediend binnen de 
termijnen en onder de voorwaarden vermeld in het tweede lid indien het college van 
burgemeester en schepenen in deze mogelijkheid voorziet.

Boekhouding

79 2019_CBS_04642 Erediensten: kerkfabrieken: budgetwijzigingen: 
kennisneming

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

Artikel 1
akte te nemen van de budgetwijziging nummer 1 van het budget 2019 van de kerkfabrieken 
Onze-Lieve-Vrouw Ten Bos en Sint-Niklaas.

80 2019_CBS_04643 Erediensten: kerkfabrieken: budget 2020: kennisneming

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

Artikel 1
kennis te nemen van het budget 2020 van de elf kerkfabrieken op het stedelijk grondgebied.
Een exemplaar van deze budgetten wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

81 2019_CBS_04644 Erediensten: kerkfabrieken:  meerjarenplan 2020-2025: 
goedkeuring

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

Artikel 1
het meerjarenplan 2020-2025 van de elf kerkfabrieken op het stedelijk grondgebied goed te 
keuren binnen de grenzen afgesproken op het overleg tussen stad en centraal kerkbestuur.

Artikel 2
de exploitatietoelagen voor 2020 ten belope van 159.493,47 EUR en voor de jaren 2021 tot en 
met 2025 ten belope van maximaal 350.000 EUR per jaar goed te keuren.

Artikel 3
de investeringstoelagen voor 2020 ten belope van 706.916,34 EUR en voor de jaren 2021 tot en 
met 2025 ten belope van maximaal 98.616,73 EUR per jaar goed te keuren..
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Artikel 4
de overdracht van de resterende investeringstoelagen van het meerjarenplan 2014-2019 naar 
het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 ten belope van maximaal 245.638,33 EUR goed te 
keuren. 

Artikel 5
goed te keuren dat de voorziene niet uitgevoerde investeringswerken van 2019 en de daaraan 
gekoppelde investeringstoelagen worden overgedragen naar het nieuwe meerjarenplan 2020-
2025, waardoor deze werken uitgevoerd kunnen worden.

Artikel 6
kennis te nemen van de toelichting van het meerjarenplan 2020-2025.

82 2019_CBS_04645 Brandweer: Hulpverleningszone Waasland: gemeentelijke 
dotatie 2020: goedkeuring

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

Artikel 1
de gemeentelijke dotatie 2020 aan de Hulpverleningszone Waasland ten bedrage van 
5.806.797,01 EUR goed te keuren.

83 2019_CBS_04646 Politieaangelegenheden: politiezone: begroting en 
dotatie 2020: goedkeuring

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

Artikel 1
de begroting van de politiezone Sint-Niklaas over het dienstjaar 2020, gehecht als bijlage aan 
de notulen van deze zitting, goed te keuren als volgt:

                                             Ontvangsten                        Uitgaven                           Saldi

Gewone dienst              24.785.719,99 EUR            20.777.875,73 EUR         4.007.844,26 EUR

Buitengewone                 1.183.173,00 EUR              1.183.173,00 EUR                        0,00 EUR 
dienst

Artikel 2
de gemeentelijke exploitatietoelage 2020 ten bedrage van 13.672.645,84 EUR en de 
investeringstoelage 2020 ten bedrage van 100.000 EUR aan de politiezone Sint-Niklaas goed te 
keuren.
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84 2019_CBS_04647   - Cultuurcentrum: ACCSI vzw: begrotingswijziging 2019 
en begroting 2020: kennisneming en goedkeuring dotatie  
-  

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

Artikel 1
kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 van ACCSI vzw, waarvan 
een exemplaar als bijlage aan de notulen van deze zitting wordt gehecht.

Artikel 2
de dotatie 2020 ten bedrage van 226.220,00 EUR aan ACCSI vzw goed te keuren.

85 2019_CBS_04648   - Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: budget 2020: kennisneming en goedkeuring 
dotatie -  

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

Artikel 1
kennis te nemen van het budget 2020 van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw, waarvan een 
exemplaar als bijlage aan de notulen van deze zitting wordt gehecht.

Artikel 2
de dotatie 2020 ten bedrage van 371.541 EUR aan Centrummanagement Sint-Niklaas vzw goed 
te keuren.

86 2019_CBS_04649   - Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Jeugdwerk Ondersteunen vzw: 
budget 2020: kennisneming en goedkeuring dotatie -  

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

Artikel 1
kennis te nemen van het budget 2020 van JOS vzw, waarvan een exemplaar als bijlage aan de 
notulen van deze zitting wordt gehecht.

Artikel 2
de dotatie 2020 ten bedrage van 455.607 EUR aan JOS vzw goed te keuren.
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87 2019_CBS_04650 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: autonoom gemeentebedrijf 't 
Bau-huis: meerjarenplan 2020-2025: goedkeuring

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

Artikel 1
het meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis goed te keuren.
Een exemplaar van dit meerjarenplan wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

88 2019_CBS_04651   - Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: autonoom gemeentebedrijf  ’t 
Bau-huis: prijssubsidiereglement 2020: goedkeuring -  

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

Artikel 1
het prijssubsidiereglement 2020 ten voordele van het autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis 
goed te keuren.
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

89 2019_CBS_04652 Meerjarenplan 2020-2025: lijst nominatieve subsidies: 
goedkeuring

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

Artikel 1
naar aanleiding van de vaststelling van de meerjarenplanning 2020-2025, de lijst met de 
nominatieve subsidies als bijlage goed te keuren.

90 2019_CBS_04653 Meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW: 
goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:
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Artikel 1
de geïntegreerde meerjarenplanning 2020-2025 voor stad en OCMW, zoals opgenomen in de 
bijlage, goed te keuren en te publiceren op de website.

Artikel 2
kennis te nemen van de informatiebundel bijkomend aan het meerjarenplan 2020-2025 die 
digitaal ter beschikking wordt gesteld aan de raad via de website.

91 2019_CBS_04654 Meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW: aandeel 
stad: vaststelling en goedkeuring

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

Artikel 1
het aandeel van de stad in de geïntegreerde meerjarenplanning 2020-2025 voor stad en OCMW, 
zoals opgenomen in de bijlage, vast te stellen.

Artikel 2
kennis te nemen van de informatiebundel bijkomend aan het meerjarenplan 2020-2025 die 
digitaal ter beschikking wordt gesteld aan de raad via de website.

92 2019_CBS_04655 Meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW: aandeel 
OCMW: goedkeuring

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

Artikel 1
het aandeel van het OCMW in de geïntegreerde meerjarenplanning 2020-2025 voor stad en 
OCMW, zoals opgenomen in de bijlage, goed te keuren.

Artikel 2
kennis te nemen van de informatiebundel bijkomend aan het meerjarenplan 2020-2025 die 
digitaal ter beschikking wordt gesteld aan de raad via de website.

94 2019_CBS_04657 Verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde van 
dagelijks bestuur: boekjaar 2020: goedkeuring

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

Artikel 1

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/beleid/meerjarenplannen-budgetten
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/beleid/meerjarenplannen-budgetten
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/beleid/meerjarenplannen-budgetten
https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/beleid/meerjarenplannen-budgetten
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voor het boekjaar 2020 de verrichtingen opgenomen in de lijst die als bijlage aan de notulen 
van deze zitting wordt gehecht, niet te beschouwen als zijnde van dagelijks bestuur.

Personeel (staf)

95 2019_CBS_04658 Aanpassing arbeidsreglement: goedkeuring

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

Artikel 1
het arbeidsreglement, zoals toegevoegd in bijlage bij dit besluit, goed te keuren

Artikel 2
de datum van inwerkingtreding van het arbeidsreglement vast te stellen op 1 januari 2020.

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie
15:48 - Wout De Meester, schepen (Groen) verlaat de zitting
15:49 - Wout De Meester, schepen (Groen) betreedt de zitting
15:51 - Mia Mortier, voorzitter gemeenteraad betreedt de zitting

98 2019_CBS_04661 Gemeenteraad: agenda gemeenteraadszittingen 19 en 20 
december 2019: kennisneming

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de agenda's voor de gemeenteraadszittingen van donderdag 19 en vrijdag 
20 december 2019.

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

HD 1 2019_CBS_04707 Gemeenteraad: raadszitting 22 november 2019: 
opvolging mondelinge vragen: kennisneming

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de op te volgen mondelinge vragen gesteld in de zitting van de 
gemeenteraad 22 november 2019.

Dienstverlening



College van burgemeester en schepenen 30/42 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
25 november 2019

99 2019_CBS_04662 Overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid in het kader van het reglement op de belasting 
op de ophaling en verwerking van restafval (huisvuil): 
goedkeuring

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

Artikel 1
de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) in het kader van het 
reglement op de belasting op de ophaling en verwerking van restafval (huisvuil) goed te keuren.
Deze overeenkomst geldt van 2019 tot en met 2023.
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

100 2019_CBS_04663 Diensten: aanstellen ontwerper voor 'straat van de 
toekomst' in de Baenslandwijk: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 november 2019, 
opgesteld door het team overheidsopdrachten werken. Het verslag van nazicht van de offertes 
in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2
de opdracht 'Aanstellen ontwerper voor 'straat van de toekomst' in de Baenslandwijk' te gunnen 
aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 
Maarch, Belpairestraat 31, 2600 Berchem, tegen volgend ereloon:
- voor schetsontwerp en participatietraject: 9.000 EUR, excl. btw;
- voor opmaak voorontwerp, definitief ontwerp en opvolgen uitvoering der werken: KVIV-
barema I x 100 %.

101 2019_CBS_04664   - Diensten: ICT: aanstellen 
informatieveiligheidsconsulent via  
samenwerkingsovereenkomst eGov: goedkeuring -  

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

Artikel 1
akkoord te gaan om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de provincie Oost-
Vlaanderen (eGOV) voor het ter beschikking stellen van een informatieveiligheidsconsulent 
tegen volgende voorwaarden:
- kostprijs op jaarbasis: 16.928,49 EUR (exclusief btw) à rato van 36 dagen per jaar;
- duurtijd van minimaal twee jaar, met jaarlijks stilzwijgende verlenging.

Artikel 2
deze beslissing over te maken aan het OCMW.

102 2019_CBS_04665 Werken: raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan 
bitumineuze verhardingen: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 oktober 2019, 
opgesteld door de dienst projecten openbaar domein.
Artikel 2
dat het verslag van nazicht van de offertes in bijlage integraal deel uitmaakt van deze 
beslissing.
Artikel 3
de opdracht 'raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan bitumineuze verhardingen' te 
gunnen met onderstaande criteria:

 minimum 60 % van de deelopdrachten aan de firma met de laagste regelmatige offerte, 
zijnde E. D'Hollander bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene, tegen de eenheidsprijzen 
vermeld in de offerte van deze inschrijver;

 maximum 40 % van de deelopdrachten aan de firma met de tweede laagste regelmatige 
offerte, zijnde Wawebo nv, Kluizenhof 20, 9170 Sint-Gillis-Waas, tegen de 
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Artikel 4
de uitvoering te laten gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2019/017aa.

104 2019_CBS_04667 Werken: Romain De Vidtspark: milieuhuis: 
gevelstabiliteitswerken: gunning 

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:
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Artikel 1
de opdracht 'Romain De Vidtspark: milieuhuis: gevelstabiliteitswerken' te gunnen aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Buyse bvba, Spieveldstraat 
19, 9160 Lokeren, tegen het nagerekende offertebedrag van 28.159,25 EUR, btw verlegd (23,76 
% meer dan de raming).

Artikel 2
dat het verslag van nazicht van de offertes in bijlage integraal deel uitmaakt van deze 
beslissing.

106 2019_CBS_04669 Leveringen: dienst beheer openbaar domein: 
raamcontract voor het plaatsen en onderhouden van 
bloemenmanden: gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van 13 november 2019, opgesteld door de 
dienst overheidsopdrachten en administratie. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage 
maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2
een raamcontract af te sluiten voor het plaatsen en onderhouden van bloemenmanden en deze 
te gunnen aan de firma Signco bvba, Jozef De Blockstraat 74, 2830 Willebroek, tegen de 
eenheidsprijzen vermeld in de offerte.
Gedurende de totale looptijd van vier jaar zullen ongeveer 110 bloemenmanden per jaar 
besteld worden (prijzen voor zes maanden per jaar):
prijs per mand (gepaste potgrond, leveren en plaatsen bloemen, bemesting ...): 110 x 60 EUR = 
6.600 EUR en het onderhoud gedurende zes maanden (van mei tot en met oktober): 110 x 55 
EUR = 6.050 EUR, de totaalprijs per jaar bedraagt 12.650 EUR + 2.656,50 EUR (21 % btw) = 
15.306,50 EUR. 
De totaalprijs voor vier jaar bedraagt: 50.600 EUR + 10.626 EUR (21 % btw) = 61.226 EUR.

107 2019_CBS_04670 Leveringen: politiezone: instap raamovereenkomst Astrid 
nv: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met het vrijblijvend instappen op de aankoopcentrale betreffende het leveren 
van eindapparatuur (radio's en pagers), een raamovereenkomst van acht percelen gegund door 
Astrid nv aan diverse firma's, met het oog op toekomstige potentiële afnames door de 
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politiezone.
De looptijd is 6 juli 2018 tot 6 juli 2019, met drie mogelijke verlengingen van één dienstjaar. De 
eerste verlenging is reeds goedgekeurd, waardoor het contract al zeker loopt tot 6 juli 2020.

108 2019_CBS_04671 Politiezone: aankoop hybridevoertuigen: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking, de raming (49.586,78 EUR + 10.413,22 EUR (21 % btw) = 60.000 
EUR) en de voorwaarden betreffende het leveren van 2 hybride personenwagens voor de 
politiezone Sint-Niklaas.

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

HD 3 2019_CBS_04709 Diensten: pilootproject 'licht als een dienst' 
stadhuisvleugel Onze-Lieve-Vrouwstraat: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

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

Artikel 1
de wijze van gunning (open procedure), de indicatieve raming (400.000 EUR + 84.000 EUR (21 % 
btw) = 484.000 EUR) en de voorwaarden goed te keuren voor het pilootproject 'licht als een 
dienst' in de stadhuisvleugel Onze-Lieve-Vrouwstraat voor een periode van maximaal twintig 
jaar.

Artikel 2
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit vertegenwoordigers 
van:
- de dienst beheer gebouwen;
- het team overheidsopdrachten;
- andere betrokken diensten/partners.

OMGEVING
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Plannen en ontwikkelen

110 2019_CBS_04673 Oproep: kandidaten voor realisatie woningen volgens 
coöperatief model op de Paterssite (Sint-Niklaas): 
goedkeuring

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

Artikel 1
de oproep voor kandidaten voor de realisatie van woningen volgens coöperatief model op de 
Paterssite goed te keuren.

111 2019_CBS_04674 Gemeentewegen: Nieuwkerken: vraag tot opheffing 
gedeelte Donkerwegel (voetweg 33): kennisneming

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

Artikel 1
kennis te nemen van het verzoekschrift betreffende het opheffen van het gedeelte van de 
Donkerwegel tussen de spoorweg en de Grote Baan.

Artikel 2
vast te stellen dat er sprake is van een dertigjarig niet-gebruik door het publiek van de 
Donkerwegel tussen de spoorweg en de Grote Baan en aanvullend ook vast te stellen dat er 
voor het gedeelte van de Smalle wegel tussen de spoorweg en de Grote Baan sprake is van een 
dertigjarig niet-gebruik door het publiek.
Gezien het dertigjarig niet-gebruik en de gedeeltelijke opheffing past binnen het 
tragewegenplan Nieuwkerken, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2015, 
waarbij de betrokken gedeeltes van de Donkerwegel en de Smalle wegel aangeduid zijn als 
verdwenen weg en waarbij in de bijhorende adviesnota gesteld wordt om deze tracés niet meer 
te herstellen, akkoord te gaan met de opheffing van het gedeelte van de Donkerwegel tussen de 
spoorweg en de Grote Baan en het gedeelte van de Smalle wegel tussen de spoorweg en de 
Grote Baan.

Artikel 3
aan het college van burgemeester en schepenen opdracht te gegeven de procedure voor 
opheffing volgens het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019 op te starten.

112 2019_CBS_04675 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: algemene vergadering: kennisneming 
agenda en bepaling mandaat vertegenwoordigers
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Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw die doorgaat op donderdag 9 januari 2020.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de vertegenwoordigers om in te stemmen met de op de agenda van de 
algemene vergadering van 9 januari 2020 vermelde voorstellen.

113 2019_CBS_04676 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: verlenging en aanpassing 
samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

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

Artikel 1
de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Centrummanagement Sint- 
Nikaas vzw goed te keuren.
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

115 2019_CBS_04678 Gemeentelijk reglement voor machtiging 
standplaatstaxi's: goedkeuring

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

Artikel 1
het stedelijk reglement van 23 maart 2018 inzake de taxidiensten en de diensten voor het 
verhuren van voertuigen met bestuurder op te heffen.

Artikel 2
het stedelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor 
het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg, zoals gehecht als bijlage aan de 
notulen van deze zitting, goed te keuren

Artikel 3



College van burgemeester en schepenen 36/42 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
25 november 2019

de machtigingskaart voor een standplaatstaxi, zoals gehecht als bijlage aan de notulen van 
deze zitting, goed te keuren.

116 2019_CBS_04679 Aanpassing parkeertarieven parking Grote Markt: 
goedkeuring

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

Artikel 1
akkoord te gaan met volgende aanpassing van de parkeertarieven vanaf 1 januari 2020:

 tarief
9-18 uur 1,30 EUR/u
18-9 uur 0,70 EUR/u
max 0-9 uur (nacht) 2,70 EUR
Dagticket 6,50 EUR

117 2019_CBS_04680 Ruimtelijke planning: rooilijnplan Nauwstraat - 
Gentstraat: goedkeuring

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

Artikel 1
er kennis van te nemen dat tijdens het openbaar onderzoek, ingesteld naar aanleiding van de 
voorlopige vaststelling van het ontwerp rooilijnplan Nauwstraat - Gentstraat, geen opmerkingen 
of bezwaren werden ingediend.

Artikel 2
het rooilijnplan Nauwstraat - Gentstraat, opgemaakt door studiebureau Duynslager en Co nv op 
12 augustus 2015, laatst gewijzigd op 18 februari 2018, definitief vast te stellen.
Een exemplaar van dit plan wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

118 2019_CBS_04681 Ruimtelijke planning: rooilijnplan Heimolenstraat - 
Kiemerstraat - Weverstraat: goedkeuring

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

Artikel 1
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kennis te nemen van de opmerking en het bezwaarschrift, ingediend tijdens het openbaar 
onderzoek, ingesteld naar aanleiding van de voorlopige vaststelling van het ontwerp 
rooilijnplan Heimolenstraat - Kiemerstraat - Weverstraat.

Artikel 2
het rooilijnplan Heimolenstraat - Kiemerstraat - Weverstraat, opgemaakt door studiegroep Irtas 
bvba op 7 januari 2018, laatst gewijzigd op 31 januari 2019, definitief vast te stellen.
Een exemplaar van dit plan wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

120 2019_CBS_04683   - Economie: samenwerkingovereenkomst met 
Constructiv, regio Oost-Vlaanderen met betrekking tot het 
project 'Bouwbaan': goedkeuring -  

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst met Constructiv Oost-Vlaanderen met betrekking tot het 
project 'Bouwbaan' goed te keuren.
De overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

121 2019_CBS_04684 Reglement inzake inventarisatie van leegstand en 
verkrotting: goedkeuring

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

Artikel 1
het reglement inzake de inventarisatie van leegstand en verkrotting opnieuw vast te stellen met 
ingang van 1 januari 2020.
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van de zitting gehecht.

124 2019_CBS_04687 Persoonlijke rechten: huur paviljoen Parklaan 115B door 
Inter:  goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan om de collegebeslissing van 26 augustus 2019 te wijzigen en de overeenkomst 
betreffende het huren van het paviljoen aan het Sinbad gelegen Parklaan 115B, 9100 Sint-
Niklaas, door Inter, Belgiëplein 1, 3510 Hasselt, te laten lopen tot en met 31 januari 2020 voor 
het uitoefenen van haar werking in afwachting van de verhuis naar een nieuwe locatie.
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De huidige voorwaarden van de huurovereenkomst van 18 december 2015 en het betalen van 
de maandelijkse huurvergoeding blijven gehandhaafd.

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Evenementen

132 2019_CBS_04695 Sint-Niklaas Zomert 2020: horecagerelateerde 
evenementen: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
tijdens Sint-Niklaas Zomert 2020 maximaal twee foodtruckfestivals en maximaal 
vijf horecagerelateerde evenementen te organiseren. Sint-Niklaas Zomert loopt van de maand 
mei tot en met de maand oktober. Deze quota staat de organisatie van horecagerelateerde 
evenementen door de reguliere horeca uit Sint-Niklaas niet in de weg.

Artikel 2
principieel de toelating te verlenen aan HAP-events, Saffierstraat 5 Unit 12B, 2200 
Herentals om ook in 2020 het HAP-foodtruckfestival te organiseren in het Romain De Vidtspark. 
Er wordt een geschikte datum gezocht rekening houdend met de jaarlijkse activiteiten in het 
park.

Artikel 3
bij het toewijzen aan horecagerelateerde evenementen op de Grote Markt rekening te houden 
met het aangeboden programma, de evaluatie van een vorige editie en lokale verankering.

133 2019_CBS_04696 Markten: eindejaarsactie donderdagse markt: goedkeuring

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de organisatie van een eindejaarsactie tijdens de verplaatste donderdagse 
markten op 12 en 19 december 2019 op het Hendrik Heymanplein en hiervoor een budget van 
3.000 EUR te voorzien.

Jeugd

135 2019_CBS_04698 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: JOS vzw: verlenging en 
aanpassing samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring
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Besluit
het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1
de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en JOS vzw goed te keuren.
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

136 2019_CBS_04699 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: JOS vzw: algemene 
vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat 
vertegenwoordigers

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

Artikel 1
akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw op woensdag 8 januari 2020 om 20 uur. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de vertegenwoordigers in de algemene vergadering op 8 januari 2020 
om in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen.

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

137 2019_CBS_04700 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: ACCSI vzw: algemene 
vergadering: kennisneming agenda en bepaling mandaat 
vertegenwoordigers

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

Artikel 1
kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van ACCSI vzw, die doorgaat op 
maandag 23 december 2019 om 20 uur.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de vertegenwoordigers om in de algemene vergadering van ACCSI, die 
doorgaat op 23 december 2019, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering 
vermelde voorstellen.
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138 2019_CBS_04701 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: ACCSI vzw: verlenging en 
aanpassing samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

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

Artikel 1
de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en ACCSI vzw goed te keuren.
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

WELZIJN

Kinderopvang

139 2019_CBS_04702 Aankopen meubilair en uitrusting voor groepsopvang: 
gunning

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
over te gaan tot de aankoop van een spelelement en ergonomische kinderbedden voor de 
groepsopvang voor een bedrag van respectievelijk 3.000 EUR en 3.800 EUR.

140 2019_CBS_04703   - Huishoudelijke reglementen en schriftelijke 
overeenkomsten groepsopvang vanaf januari 2020: 
goedkeuring -  

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

Artikel 1
de nieuwe huishoudelijke reglementen en schriftelijke overeenkomsten van de stedelijke 
groepsopvang en gezinsopvang goed te keuren en deze in werking te laten treden vanaf 1 
januari 2020.
Een exemplaar van deze reglementen en schriftelijke overeenkomsten wordt als bijlage aan de 
notulen van deze zitting gehecht.

Mens

141 2019_CBS_04704 Burenbemiddeling: meewerken aan TV-programma door 
productiehuis Woestijnvis: goedkeuring
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Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
mee te werken met het productiehuis Woestijnvis aan de reeks burenbemiddelaars. 

Artikel 2
akkoord te gaan dat er bemiddelingsgesprekken gefilmd worden in het welzijnshuis.

Stedelijk basisonderwijs

142 2019_CBS_04705 Maximumcapaciteit stedelijke basisscholen voor het 
schooljaar 2020-2021: principebeslissing

Besluit
het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1
de maximumcapaciteit voor de stedelijke basisscholen tijdens het schooljaar 2020-2021 als 
volgt vast te stellen:
- voor de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele: 48 kleuters voor geboortejaar 2018, 48 
kleuters voor geboortejaar 2017, 48 kleuters voor geboortejaar 2016, 48 kleuters voor 
geboortejaar 2015, 72 kinderen in L1, 72 kinderen in L2, 72 kinderen in L3, 48 kinderen in 
L4, 48 kinderen in L5 en 48 kinderen in L6;
- voor de stedelijke basisschool Droomballon Nieuwkerken: 69 kleuters voor geboortejaar 
2018, 69 kleuters voor geboortejaar 2017, 69 kleuters voor geboortejaar 2016, 69 kleuters voor 
geboortejaar 2015, 69 kinderen in L1, 69 kinderen in L2, 69 kinderen in L3, 69 kinderen in 
L4, 69 kinderen in L5,  69 kinderen in L6 en 32 kinderen in OKAN 1 en 2.

143 2019_CBS_04706 Samenwerking tussen stedelijk basisonderwijs en centrum 
voor leerlingenbegeleiding: kennisneming

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

Artikel 1
kennis te nemen van de resultaten van de selectieprocedure waarbij het Vrij CLB Waas & 
Dender 76,5/100 scoorde en het CLB GO! Prisma 89,5/100.

Artikel 2
het huidige contract met einddatum 31 augustus 2020 tussen de stedelijke basisscholen van 
Sint-Niklaas en het Vrij CLB Waas & Dender te beëindigen en de opzeg hiervan te 
communiceren voor 31 december 2019.
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Artikel 3
op basis van de resultaten van de selectieprocedure een samenwerking op te zetten met het 
CLB GO! Prisma met ingang van 1 september 2020 voor een periode van drie schooljaren met 
mogelijkheid tot jaarlijkse stilzwijgende verlenging, beslist door het college van burgemeester 
en schepenen voor een verdere periode van drie schooljaren. De samenwerkingsovereenkomst 
zal gebaseerd zijn op het model van OVSG en de definitieve modaliteiten binnen de 
samenwerkingsovereenkomst worden vastgesteld door het college van burgemeester en 
schepenen.

Welzijn staf

HD 2 2019_CBS_04708  Eerstelijnszone Zuid-West Waasland vzw: statuten en 
beleidsplan: goedkeuring

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

Artikel 1
de statuten en het beleidsplan van de eerstelijnszone Zuid West Waasland goed te keuren en 
vanuit het lokaal bestuur Sint-Niklaas toe te treden tot deze vzw.

Artikel 2
Gerry Van de Steene en Zoulikha Harrouch aan te stellen als vertegenwoordiger van het lokaal 
bestuur binnen de zorgraad van de eerstelijnszone Zuid West Waasland.
Veerle Vermeulen aan te stellen als plaatsvervanger binnen de zorgraad van de eerstelijnszone 
Zuid West Waasland.

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

Gezien en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur burgemeester

 
 


