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GEMEENTERAAD
Zitting van 20 december 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 Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der Coelden, 
raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, raadslid (sp.a); de heer Roland Pannecoucke, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a); 
de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart 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); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); 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); de heer Johan Verhulst, 
algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig
mevrouw Gwen Merckx, korpschef van politie

Verontschuldigd
de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a); de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); de heer 
Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang)

20 december 2019 18:08 - De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00401 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszittingen 22 
november en 2 december 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie
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Verslag
Interpellatie van raadsleden Frans Wymeersch en Christel Geerts. 
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge. 
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter. 
Interpellatie van raadslid Christel Geerts. 
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter. 
Beantwoord door schepen Carl Hanssens. 

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de 
gemeenteraadszittingen van 22 november en 2 december 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 22 november en 2 
december 2019 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 22-11-2019
Zittingsverslag GR221119
Notulen GR 02-12-2019
Zittingsverslag GR021219

POLITIE

Politie

2 2019_GR_00404 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel en 
administratief en logistiek kader: aanpassing 
personeelsformatie: goedkeuring
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Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. 
De korpsleiding wenst de personeelsformatie aan te passen om tegemoet te komen aan de 
huidige noden van het korps, dit zowel voor het operationeel kader als het administratief en 
logistiek kader.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe personeelsformatie goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 66 tot 70.
Koninklijk besluit van 24 december 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding 
van sommige artikelen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructeerde op twee niveaus.
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Koniklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel 
en van het administratief en logistiek kader van de lokale politie.
Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de 
personeelsleden van de lokale politie.
Ministerieel besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van het niveau A van 
het administratief en logistiek kader van de politiediensten.
Omzendbrief GPI 60 betreffende de weging van de functies van het niveau A van het 
administratief en logistiek kader van de politiediensten.
Gemeenteraadbeslissing van 23 september 2011 over de vastelling van de uitbreiding van de 
personeelsformatie van het operationeel en administratief en logistiek kader.
Gemeenteraadsbeslissing van 22 juni 2012 over de nieuwe vaststelling van de graden en 
klassen van het administratief en logistiek kader.

Argumentatie
De gemeenteraad stelde in zitting van 23 september 2011 de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas als volgt vast:

 HCP CP  HINP INP Agent Totaal
Operationele formatie 1 9 40 151 0 201
 A B C D   
Admininistratieve en logistieke 
formatie

4 5 14 22  45

De gemeenteraad stelde in zitting van 22 juni 2012 binnen het administratief en logistiek kader 
de klassen van de functies CALog niveau A en de bijzondere graden niveau B en C in de 
politiezone vast als volgt:
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Administratief 
en logistiek 
kader

Niveau A Niveau B Niveau B Niveau C Niveau C Niveau D

 Adviseur
Gemene 
graad
Klasse 2

Consulent
Gemene 
graad

ICT-
consulent
Bijzondere 
graad

Assistant 
Gemene 
graad

ICT-Assistent
Bijzondere 
graad

Bediende
Gemene 
graad

 4 4 1 13 1 22

De korpsleiding wenst vier items aan te passen in de personeelsformatie, waarvan er twee zich 
situeren in het administratief en logistiek kader en twee in het operationeel kader.

1. Opschaling van het administratief en logistiek kader:
1.1. alle niveau D's omzetten in niveau C's, gemene graad

　 Huidig kader Voorstel kader

D 22 0

C 14 36

De korpsleiding wil alle functies die momenteel als bediende, niveau D, zijn voorzien in de 
personeelsformatie, opschalen naar assistent, niveau C, aangezien de functies inhoudelijk taken 
bevatten die zich situeren in het niveau C. De bijzondere graad van ICT-assistent wordt niet 
meer opgenomen.

1.2. Toevoegen van 1 CALog niveau A, klasse 1

　 Huidig kader Voorstel kader

A klasse 1 0 1

A klasse 2 4 4

In het huidig kader is het niet mogelijk voor consulenten (CALog B) om intern te bevorderen via 
de daarvoor binnen het politiestatuut voorziene examen naar het adviseurskader, de 
bevordering is immers enkel mogelijk van een niveau B naar een niveau A, klasse 1.
Een extra adviseur, niveau A, klasse 1 opnemen in de personeelsformatie biedt interne 
medewerkers, die momenteel CALog niveau B zijn, wel de kans om te bevorderen naar niveau A. 
Dit op voorwaarde dat zij slagen in de daartoe voorziene selectieprocedures zoals deze zijn 
opgenomen in het politiestatuut RP POL. De functie is voorzien als beleidsmedewerker.

2. Aanpassing operationeel kader
2.1. Toevoegen van twee agenten van politie

　 Huidig kader Voorstel kader
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Agent 0 2

Het huidige operationeel personeelskader bevat geen agenten. De korpsleiding wenst dit 
opnieuw in te voegen: deze categorie is gemakkelijker te rekruteren en kan nadien doorstromen 
naar inspecteur (mits het volgen van een opleiding). Op deze manier kan de invulling van het 
inspecteurskader vlotter gebeuren. De lokale politie Sint-Niklaas wordt immers geconfronteerd 
met een nijpend en chronisch tekort aan inspecteurs waardoor het inspecteurskader nauwelijks 
opgevuld raakt.
Agenten van politie hebben een exclusieve bevoegdheid in het domein verkeer: de twee 
functies worden voorzien bij de afdeling verkeerspolitie waar ze optimaal kunnen worden 
ingezet in verkeersmateries.

2.2. Daling van aantal inspecteurs van 151 naar 149.

　 Huidig kader Voorstel kader

Inspecteur 151 149

De korpsleiding vermindert het aantal inspecteurs van 151 naar 149 als compensatie voor de 
toevoeging van twee agenten. Door deze operatie wordt het financieel evenwicht bewaard: het 
verlagen van het aantal functies van inspecteur met twee heeft een financieel voordelige 
impact op de begroting van de zone. Het opnemen van twee functies van agenten in het 
operationeel kader, betekent een financiële meerkost voor de zone. Deze financiële meerkost 
wordt ruimschoots gecompenseerd door het financieel voordeel van de daling van het aantal 
functies van inspecteur van 151 naar 149. De rest van dit financieel voordeel wordt gebruikt om 
de financiële meerkost te dragen van de toevoeging van een adviseur, klasse 1.
Het voorstel tot aanpassing van de personeelsformatie zoals hierboven beschreven, werd 
voorgelegd aan het BOC POL 105 op 7 november 2019: het BOC verleende een positief advies.
Rekening houdend met de hierboven vermelde elementen, wordt de definitieve operationele en 
administratieve en logistieke formatie als volgt vastgesteld:

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Momenteel zijn er in de personeelsbegroting 2020, tien plaatsen ingevuld op niveau D. Om 
deze op te schalen zal dit een kostprijs met zich meebrengen van 45.000 EUR voor 2020.

 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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Het voorzien van niveau A, klasse 1 brengt een meerkost met zich mee die bepaald zal worden 
op het ogenblik van invulling en op voorwaarde dat er ergens anders in het korps een 
vervanging niet uitgevoerd wordt.
Het vervangen van twee inspecteurs door twee agenten van politie, betekent een minderuitgave 
van 11.000 EUR. De agenten zijn makkelijker te rekruteren, maar kunnen nadien opschalen tot 
inspecteur.

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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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Bijlagen
verslag 071119_wijziging personeelsformatie.docx

3 2019_GR_00405 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
intrekking vacature commissaris gespecialiseerd ambt: 
vacant verklaren van één functie van commissaris van 
politie (afdelingsmanager tweedelijnspolitiehulp)

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone 
Sint-Niklaas vastgesteld. In zitting van 26 oktober 2018 verklaarde de raad een functie vacant 
voor een commissaris van politie, voor een gespecialiseerd ambt (dit wil zeggen: beschikkend 
over een recherchebrevet). De korpschef wil de functie nu opnieuw publiceren, maar nu zonder 
toevoeging van de voorwaarde 'gespecialiseerd ambt'. Deze commissaris van politie zal 
fungeren als afdelingsmanager voor de dienst tweedelijnspolitiehulp, waaronder de lokale 
recherche en de maatschappelijke cel ressorteren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie nogmaals vacant te verklaren.

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 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 de 
burgemeester over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad.
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Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vacature is voorzien in de personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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.

4 2019_GR_00406 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (dienst verkeerspolitie - motard)

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 op 1 november 2019 de 
verkeerspolitie omdat hij gaat werken voor de dienst evenementen binnen de directie operaties 
in de eigen zone. Als gevolg hiervan wordt een functie van inspecteur van politie/motard 
binnen de verkeerspolitie vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie vacant te verklaren.

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 
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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 
de burgemeester over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

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

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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.

5 2019_GR_00407 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van twee functies van inspecteur van 
politie (afdeling dringende politiehulp, interventieteams): 
goedkeuring
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Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. Een eerste inspecteur van politie verlaat de interventieteams 
van de lokale politie Sint-Niklaas op 1 juni 2020 om te gaan werken als inspecteur bij de lokale 
politie Dendermonde. Een tweede inspecteur van politie heeft de zone op 1 oktober 2019 
verlaten omdat hij de opleiding tot hoofdinspecteur heeft aangevat. Hierdoor worden twee 
functies van inspecteur interventie vacant.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twee functies 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 functies 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 
de burgemeester over tot benoeming. De samenstelling van de selectiecommissie wordt 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vervanging past binnen de personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
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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.

6 2019_GR_00408 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: aanwerving van een contractueel 
personeelslid niveau D omwille van dringende nood 
(dringende politiehulp - onthaal): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
Binnen de afdeling dringende politiehulp, dienst onthaal van de lokale politie Sint-Niklaas 
wordt één functie van onthaalmedewerker-telefonist vacant. Een medewerkster verlaat op 1 
januari 2020 via de mobiliteitsprocedure het korps om te gaan werken bij de lokale politie 
Waasland-Noord. Om de operationaliteit van de dienst niet in het gedrang te brengen, is het 
belangrijk de functie zo snel mogelijk in te vullen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie omwille van dringende nood in te vullen via 
een contractuele aanwerving. Het gaat over een functie van bediende van het niveau D.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Omzendbrief GPI 17 van 13 maart 2002.
Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002.
Omzendbrief GPI 23 van 19 januari 2003.
Permanente nota van 3 juli 2009 van de directie van de juridische dienst van de federale politie.

Argumentatie
Voor de invulling van een dringende behoefte kan de politie binnen het administratief en 
logistiek kader overgaan tot contractuele aanwerving. De functie moet dan wel in een volgende 
mobiliteitscyclus vacant worden verklaard.
De korpschef wenst hiertoe over te gaan voor één vacante functie voor onthaalmedewerker-
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telefonist in het onthaal van de lokale politie Sint-Niklaas en voor de invulling gebruik te 
maken van de wervingsreserve.
Wanneer er binnen deze categorie van medewerkers een functie niet opgenomen is, brengt dit 
de dienstplanning van deze dienst in gevaar. Het is daarom aangewezen de vacature zo snel 
mogelijk in te vullen.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vervanging past binnen de personeelsbegroting van de politiezone.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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.

7 2019_GR_00409 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel en 
administratief en logistiek kader: bijkomende aanwerving 
categorie E: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
Binnen het huidige aanwervingsbeleid van het basiskader van de geïntegreerde politie heeft 
omzendbrief GPI 73 in 2013 vijf categoriën ingevoerd. De lokale politie Sint-Niklaas heeft 
sindsdiens reeds verschillende malen gebruik gemaakt van de categorieën A (de gekende 
gewone mobiliteitsprocedure die vijfmaal per jaar plaatsvindt) en categorie C (de aanwijzing 
van een aspirant-inspecteur aan een zone bij het begin van de opleiding, tweemaal per jaar.) De 
laatste jaren is de instroom via deze wegen van de mobiliteit steeds beperkter geworden, zo 
werden in de laatste twee cycli van de aspirantenmobiliteit respectievelijk slechts één en vier 
aspiranten toegewezen aan de zone in plaats van de gevraagde drie en elf aspiranten. Als 
gevolg hiervan blijft de politiezone kampen met een structureel personeelstekort.
De politiezone Sint-Niklaas kan enkel een rechtstreekse impact hebben op de 
instroom van inspecteurs door over te gaan tot een aanwerving volgens categorie E van GPI 73: 
de bijkomende aanwerving. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de bijkomende werving, 
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categorie E, van vijf inspecteurs bij de dienst dringende politiehulp van de lokale Politie Sint-
Niklaas goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 66 tot 70.
Koninklijk besluit van 24 december 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding 
van sommige artikelen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructeerde op twee niveaus.
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen 
van de personeelsleden van de lokale politie.
Omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding 
van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten.

Argumentatie
De lokale politie Sint-Niklaas is reeds geruime tijd deficitair ten opzichte van de vastgestelde 
personeelsformatie en kampt met een chronisch personeelstekort.
De lokale politie Sint-Niklaas moet de kerntaken van een lokale politiezone kunnen blijven 
vervullen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de dienst dringende politiehulp over voldoende 
personeelscapaciteit beschikt. De korpsleiding heeft reeds interne maatregelen genomen om op 
korte termijn het personeelstekort binnen de dienst dringende politiehulp op te vangen. Dit is 
echter geen structurele oplossing op lange termijn.
Als onderdeel van een globaal beleidsmatige aanpak van het chronisch personeelstekort, wil de 
korpsleiding vijf functies van inspecteur bij de dringende politiehulp invullen via de bijkomende 
werving categorie E, instapmoment najaar 2020, waardoor in het najaar 2021 gegarandeerd vijf 
inspecteurs kunnen worden aangeworven. Deze aanwerving blijft binnen de aantallen van de 
personeelsformatie.
Personeelsleden verlaten de lokale politie Sint-Niklaas om allerlei redenen:
- bevorderingen: personeelsleden die aan een opleiding tot hoofdinspecteur of commissaris 
starten (jaarlijks twee tot vier personen). Dit moet aangemoedigd blijven, medewerkers moeten 
binnen de lokale politie Sint-Niklaas hun loopbaan kunnen ontwikkelen;
- eindeloopbaan: pensioen, NAVAP. Dit zijn rechten die, wanneer de medewerkers ze aanvragen, 
niet kunnen worden geweigerd door de zone. Er zullen in de toekomst altijd medewerkers met 
pensioen of in NAVAP gaan;
- mobiliteit: personeelsleden die kiezen voor gespecialiseerde functies die niet bij de lokale 
politie Sint-Niklaas bestaan (bijvoorbeeld het snelle respons team) of die dichter bij hun 
woonplaats willen werken (50 % van de huidige personeelsleden woont niet in Sint-Niklaas). 
Om te vermijden dat personeelsleden mobiliteit aanvragen omwille van een te hoge werkdruk 
als gevolg van het tekort aan personeel, onderneemt de korpsleiding actie in de vorm van de 
bijkomende werving E.

Binnen het huidige aanwervingsbeleid van het basiskader van de geïntegreerde politie heeft 
omzendbrief GPI 73 in 2013 vijf categorieën ingevoerd. De lokale politie Sint-Niklaas heeft 
sindsdiens reeds verschillende malen gebruik gemaakt van de categorie A (de gekende gewone 
mobiliteitsprocedure die vijfmaal per jaar plaatsvindt) en categorie C (de aanwijzing van een 
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aspirant-inspecteur aan een zone bij het begin van de opleiding, tweemaal per jaar.) De laatste 
jaren is de instroom via deze wegen van de mobiliteit steeds beperkter geworden: zo werd in 
2018 en 2019 in de gewone mobiliteit geen enkele inspecteur meer aangeworven voor de 
dienst dringende politiehulp en werden in de laatste 2 cycli van de aspirantenmobiliteit 
respectievelijk slechts één aspirant en vier aspiranten toegewezen aan de zone in plaats van de 
gevraagde drie en elf aspiranten. Als gevolg hiervan blijft de politiezone kampen met een 
structureel personeelstekort.
Dit tekort is sterk voelbaar op de werkvloer. Om dit te kenteren, zal de zone een positieve 
impact moeten creëren op de rekrutering en de selectie. Belangrijk element is dat de lokale 
politie Sint-Niklaas als 'merk' veel meer naar buiten moet treden en positieve, zichtbare reclame 
moet maken. Hierbij zal sterk ingezet worden op de rol van de beroepenvoorlichting en 
rekruteringsactiviteiten om de aantrekkingskracht van de politiezone te vergroten bij de 
mogelijke kandidaten.
De politiezone Sint-Niklaas kan enkel een rechtstreekse impact hebben op de numerieke 
instroom van inspecteurs door over te gaan tot een aanwerving volgens categorie E van GPI 73: 
de bijkomende aanwerving.
Het voordeel hiervan is dat de politiezone een gegarandeerde instroom heeft en een 
rechtstreekse invloed zal hebben op die instroom door een lokale campagne te voeren ten 
voordele van de politiezone, kandidaten te begeleiden bij de testen en deelname aan de 
selectiecommissies. Bovendien geldt dat aspirant-inspecteurs die in categorie E worden 
toegewezen verplicht  zes, zeven of acht jaar in de zone moet blijven daar waar dit in de 
gewone mobiliteit en de aspirantenmobiliteit vijf jaar is. De lokale politie Sint-Niklaas kiest voor 
de langste aanwezigheidstermijn (acht jaar) om de investering zo rendabel mogelijk te maken. 
De bijkomende aanwerving categorie E heeft ook voor de kandidaten voordelen: (1) zij zijn 
zeker van hun plaats van tewerkstelling omdat zij, na het slagen in de opleiding tot politie-
inspecteur, terecht zullen komen bij de lokale politie Sint-Niklaas; (2) zij kunnen, indien 
mogelijk, deelnemen aan het verkorte selectietraject en moeten geen maanden wachten op het 
resultaat en (3) ze worden intensief begeleid in de voorbereiding van de selectie. Nadeel is dat 
de zone onderhevig is aan de doorlooptijd van de selectieprocedures (moraliteitsonderzoeken, 
cognitieve en persoonlijkheidsproeven) bij de federale dienst rekrutering en selectie en dat de 
politiezone moet instaan voor de loon-en opleidingskost van de aspiranten. De lange 
doorlooptijd kan evenwel voorkomen worden: om te vermijden dat kandidaat-inspecteurs 
afhaken omwille van de lange duurtijd van de federale selectieprocedure, wil de zone beroep 
doen op het systeem van Fast Track waarbij de federale selectieprocedure op veel kortere tijd 
wordt doorlopen. Ook de politieschool moet zijn fiat geven om een bijkomend aantal politie-
inspecteurs op te leiden hiervoor is de politiezone afhankelijk van de welwillendheid van de 
politieschool.
Verschillende vacatures werden reeds herhaaldelijk tevergeefs in de mobiliteit vacant verklaard 
en komen in aanmerking voor de invulling via de bijkomende aanwerving categorie E, de 
korpsleiding wenst vijf van dergelijke vacatures te gebruiken voor de bijkomende werving.

De politiezone pakt de bijkomende aanwerving categorie E ruim aan en focust onder meer op:
- begin 2020 (januari-maart 2020) een uitgebreide rekruterings- en communicatiecampagne 
uitwerken in waar onder meer gebruik wordt gemaakt van zowel de digitale als papieren media, 
het maken van een promotiefilmpje over de politiezone;
- geïnteresseerde kandidaten persoonlijk begeleiden en voorbereiden op de selectieproeven 
(januari - mei 2020);
- het bekomen van het federaal selectietraject Fast Track (voorjaar 2020).
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Doel is dat, indien de selectieprocedure tijdig kan afgewerkt worden, de vijf aspirant-
inspecteurs aan de opleiding tot politie-inspecteur in het najaar 2020 starten bij de 
politieschool Paulo, ofwel alle vijf in dezelfde lichting ofwel desgevallend verspreid over twee 
of drie lichtingen van het najaar 2020.
De gegarandeerde instroom van vijf aspirant-inspecteurs wordt bereikt eind 2021.
Raming kostprijs van de bijkomende aanwerving categorie E:

Loonkost 42　500 EUR Vervat in organiek 
personeelsaantal

Opleidingskost 7　500 EUR Opleidingsbudget

Per aspirant

Kledijpunten + 
kogelwerende vest

750 EUR

600 EUR

Vervat in kredieten 
kledij volgens 
organiek aantal

Algemene 
kostenposten

Promotiecampagne 10　000 EUR = meerkost

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
De loonkost blijft binnen het voorziene personeelsbudget van de politiebegroting.

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de bijkomende werving categorie E van vijf inspecteurs van politie voor de dringende 
politiehulp goed te keuren.

ONDERSTEUNING

Personeel (staf)

8 2019_GR_00440 Gemeenschappelijk arbeidsreglement voor stad en 
OCMW: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
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Ondersteuning - Personeel (staf)

Bondige toelichting
In het kader van de verdere samenwerking en synergie tussen stad en OCMW, worden de 
arbeidsreglementen van beide organisaties op elkaar afgestemd en werd een 
gemeenschappelijk arbeidsreglement opgemaakt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gemeenschappelijk arbeidsreglement voor stad en 
OCMW goed te keuren. 

Juridische grond
Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.
Decreet lokaal Bestuur, artikel 40.

Argumentatie
De wijzigingen van het arbeidsreglement zijn in de eerste plaats een actualisering en het 
samenbrengen van de reglementen van stad en OCMW in één gezamenlijk arbeidsreglement. 
Hierover werd onderhandeld met de vakorganisaties. De onderhandelingen worden 
gefinaliseerd op 3 december 2019 en een protocol van akkoord zal worden voorgelegd.
De belangrijkste aanpassingen zijn:
- Deel I (artikelen 1-25): op vele plaatsen herschreven of geherformuleerd ten aanzien van de 
vorige versies van de arbeidsreglementen stad en OCMW.
- Deel II: enkele aanpassingen onder andere artikel 22 (sancties), artikelen 37 en 50 (opname 
zomerregeling variabele en vaste werktijd) en artikelen 45 en 56 (aanpassing administratieve 
maatregelen).
- Deel III: aanpassing artikelen 61, 70 en 71.
- Deel IV: diverse artikelen werden geactualiseerd.
- Deel V: nieuw onderdeel met betrekking tot camerabewaking binnen stad en OCMW.
- Deel VI: opname van bepalingen met betrekking tot gegevensverwerking in toepassing van de 
GDPR.
- Bijlagen: een aantal nieuwe bijlagen zijn aan het arbeidsreglement toegevoegd 
(deontologische code, ICT-gedragscode, reglement kasbeheer, afsprakenkader telewerk, 
cameratoezicht) en een aantal andere bijlagen zijn geactualiseerd (praktische informatie, 
administratieve informatie welzijn op het werk).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
het gemeenschappelijk arbeidsreglement goed te keuren.
Een exemplaar van het gemeenschappelijk arbeidsreglement wordt als bijlage aan de notulen 
van deze zitting gehecht.

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

Bijlagen
Ontwerp AR GR en OCMW R dec 2019
Protocol arbeidsreglement

DIENSTVERLENING

Dienstverlening

9 2019_GR_00443 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

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Dienstverlening

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes. 
Beantwoord door schepen Filip Baeyens. 

Bondige toelichting
De gemeenteraad keurde in zitting van 22 december 2016 de participatie in het 'diftar huis-aan-
huis' project van haar opdrachthoudende vereniging MIWA principieel goed, met ingang van 1 
juli 2019. In zitting van 25 januari 2019 besliste de gemeenteraad aanvullend hierop om met 
ingang van 1 juli 2019 het reglement op de belasting op de ophaling en verwerking van 
restafval (huisvuil) in te voeren. Een groot deel van de personen die aan de voorwaarden 
voldoen om een vermindering van deze belasting te bekomen, zijn gekend bij de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid (KSZ). Om de gegevens van de KSZ te verkrijgen, moet de stad een 
overeenkomst met de KSZ afsluiten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst goed te keuren.

Juridische grond
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid, aangevuld met latere wijzigingen.
Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams 
reglemenet betreffende het duurzaam beheer van materialenringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA).
Gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2016 houdende de principiële goedkeuring van het 
'diftar huis-aan-huis' project van MIWA met ingang van 1 juli 2019.
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Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2019 houdende de invoering van het reglement op de 
belasting op de ophaling en verwerking van restafval (huisvuil).
Project 'geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten' (GSS).

Argumentatie
Door het afsluiten van een overeenkomst met de KSZ verkrijgt de stad een lijst van personen 
die voldoen aan de voorwaarden om een vermindering van de belasting op de ophaling en 
verwerking van restafval (huisvuil) te bekomen. Hierdoor kunnen deze personen automatisch 
genieten van de vermindering, zonder dat zij hun statuut moeten bewijzen. Dit is dus zowel een 
administratieve vereenvoudiging als een service naar de burgers.

Adviezen
Functionaris voor gegevensbescherming: Gunstig advies.
Toegang tot het bevolkingsregister (afleveren van personenlijsten) valt onder artikel 7 van het 
koninklijk besluit van 16 juli 1992. Bij collegebeslissing kunnen deze lijsten afgeleverd worden 
aan instellingen van Belgisch recht die een taak van algemeen belang vervullen, voor zover 
toegang tot het Rijksregister inadequaat zou zijn. Dit verhaal is naar het niveau van de VVSG 
getild: in 2020 verwachten wij een algemene machtiging voor toegang tot het rijksregister uit 
hoofde van de intercommunales. Maar in de tussentijd is artikel 7 van het koninklijk besluit wat 
mij betreft voldoende. Het college besliste hier reeds over op 20 oktober 2014 en 23 januari 
2017 en kreeg destijds eveneens positief advies van de voorgaande functionaris voor 
gegevensbescherming.

Wat betreft de overeenkomst met de KSZ: artikel 1 bepaalt dat de gegevens geenszins mogen 
worden overgemaakt aan derden. De vraag is wat een 'derde' precies inhoudt. De delegatie van 
bepaalde bevoegdheden van de gemeente naar MIWA is geregeld op basis van artikel 388 van 
het decreet lokaal bestuur. In deze hoedanigheid kwalificeert MIWA niet als 'derde' voor wat 
betreft de uitvoering van de aan haar gedelegeerde taken. Dit was tevens de inschatting van het 
Rijksregister. Dit indachtig, is het ontwerp van overeenkomst met de KSZ voor de uitwisseling 
van persoonsgegevens wat mij betreft adequaat en kunnen de gegevens die de Stad van de KSZ 
ontvangt, op een veilige manier worden overgemaakt aan MIWA. Dit blijven evident bijzonder 
gevoelige gegevens, dus extra aandacht moet voorzien worden voor de technische beveiliging 
hiervan. 
Merk op dat de overeenkomst met de KSZ stelt dat de bepalingen van beraadslaging 16/008 
van 16 februari 2016 moeten nageleefd worden. In overleg met de KSZ werd specifiek verwezen 
naar punt 26 van de genoemde beraadslaging, die bepaalt dat “Voorafgaandelijk aan de 
uitvoering van de overeenkomst […] aan de provincie, de gemeente of het OCMW [wordt] 
gevraagd om aan de KSZ het bewijs te leveren van de bespreking van de overeenkomst door de 
provincieraad, de gemeenteraad of de OCMW-raad en in voorkomend geval, de contactgegevens 
van de informaticadienstverlener mee te delen die de verwerking verricht voor de gemeente, 
provincie of het OCMW.”

Visum
Geen visum noodzakelijk: Gunstig advies.  Uitgave te verrekenen op actienummer 2019141307 
(Afsluiten van lidmaatschappen) - ramingnummer 2019141358 - Voldoende krediet beschikbaar
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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 tot en met 2023.
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
Overeenkomst 19-046 KSZ - stad Sint-Niklaas

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

10 2019_GR_00444   - Diensten: ICT: aanstellen 
informatieveiligheidsconsulent via  
samenwerkingsovereenkomst eGov: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
In zitting van 6 juli 2015 besliste het college om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten 
met de provinciale IVA eGOV voor het aanstellen van een informatieveiligheidsconsulent. 
Interwaas maakte hierbij de verdere afspraken.
Deze samenwerkingsovereenkomst heeft een update nodig en had bovendien als uiterste 
geldigheidsdatum 31 december 2019. 
De jaarlijkse kostprijs bedraagt 16.928,49 EUR, exclusief btw.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
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.
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Argumentatie
Lokale overheden hebben het vaak moeilijk om efficiënt de specialismen te leveren die 
noodzakelijk zijn voor de goede werking van hun administratie. Deze overheden zijn betrokken 
in heel wat processen waar ook de provincie actor in is.

De efficiënte werking van de lokale overheden is in het belang van alle actoren (burger, 
ondernemingen, andere overheden, ...). Met verschillende lokale overheden samen over 
neutrale, niet commercieel gebonden deskundigheid beschikken is een mogelijke oplossing. De 
provincie kan vanuit haar bestaande intermediaire rol een invulling geven aan artikel 2 (S2, 2e) 
van het Provinciedecreet, een ondersteunende, coördinerende rol spelen bij het participatorisch 
inzetten van deskundigheid bij deze lokale overheden.
Zij beschikt hiervoor over eGov, dat als missie heeft externe informaticagerelateerde 
ondersteuning te bieden en daarbij intermediair op te treden naar de hogere overheden toe.

Op deze basis werd eerder een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met eGOV, die kadert in 
het overkoepelend project ICT-Waasland. Deze overeenkomst eindigt op 31 december 2019. Er 
werd nu een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgemaakt (zie bijlage), die ditmaal bestaat 
uit een vaste termijn van twee jaar, gevolgd door stilzwijgende verlengingen (waarbij het 
contract jaarlijks opzegbaar is).

De provincie stelt de informatieveiligheidsconsulent/ functionaris gegevensbescherming ter 
beschikking à rato van 36 dagen per jaar, zowel voor stad als OCMW (omwille van de 
eengemaakte ICT-infrastructuur). De kosten hiervoor bedragen 16.928,49 EUR (exclusief btw) 
per jaar.

Adviezen
ICT (ICT): Gunstig onder voorwaarden.
Budgettair : gunstig onder voorwaarden. De meerkost ten aanzien van het vorige contract was 
niet ingeschat in het meerjarenplan. Dit betekent een extra exploitatiekost voor het ICT-budget, 
die bij een volgende budgetherziening voorzien zal moeten worden.
Functioneel: gunstig. Noodzakelijk en verplicht. De ondersteuning vanuit de provincie gebeurt 
op een positieve manier. 

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op het ICT-exploitatiebudget van het MJP 2020-2025 
(MJP000418 - AC000280 -  ICT-infrastructuur onderhouden en externe ondersteuning voorzien).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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:
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- 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.

Bijlagen
Overeenkomst

11 2019_GR_00445 Diensten: pilootproject 'licht als een dienst' 
stadhuisvleugel Onze-Lieve-Vrouwstraat: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch. 
Beantwoord door schepen Bart De Bruyne. 

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden van 
het pilootproject 'licht als een dienst' voor de stadhuisvleugel Onze-Lieve-Vrouwstraat goed te 
keuren.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd 
bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 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.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
De opdracht heeft als doel:
- het vernieuwen van een vijfentwintig jaar oude verlichtingsinstallatie, door vervanging met 
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led, met het oog op het realiseren van een aanzienlijke energiebesparing;
- het promoten van circulaire economie, één van de speerpunten van duurzaamheid;
- het voldoen aan de eerder gemaakte opmerkingen van de externe dienst preventie en 
bescherming op het werk.

De opdracht bestaat aldus uit volgende elementen:

1. Verwijdering bestaande verlichtingsinstallatie
2. Installatie van nieuwe verlichting

     - opmaak van een lichtplan voor de nieuwe verlichtingsinstallatie conform geldende 
normering;
     - levering van producten/systemen;
     - uitvoering van de installatiewerken: projectmanagement, installatie, programmatie, 
inbedrijfname, certificatie.

3. Aanbieden van licht conform de NBN-EN 12464-1 en volgende drie kritische 
performantie-indicatoren (KPI’s):
     - behoud van het lichtniveau gedurende contractduur;
     - behoud van het totaal geïnstalleerd vermogen gedurende contractduur (m.a.w. 
vermogen van een armatuur met zelfde lichtniveau mag niet verhogen mocht 
vervanging nodig zijn);
      - minimaal niveau van functioneren van de verlichting gedurende contractduur.

4. Onderhoudsdiensten
     - jaarlijkse gezondheidsinspectie van het systeem;
     - software upgrades indien van toepassing;
     - servicetickets binnen de normale werkuren;
     - afgesproken servicetijden in geval van een probleem;
     - beschikbaarheid van reserve-onderdelen;
     - logistieke ondersteuning en onderhoudsactiviteiten;
     - gebruikersopleiding.

Het project omvat de linkervleugel van het stadhuis, kant Onze-Lieve-Vrouwstraat, en strekt 
zich uit over de kelder, het gelijkvloers, de eerste, tweede en derde verdieping. Het neogotische 
deel van het stadhuis en de vroegere pastorij behoren niet tot de projectomschrijving.
De initiële doorlooptijd van de opdracht is tien jaar. De geraamde kostprijs gedurende de 
initiële doorlooptijd bedraagt 30.000 EUR, exclusief btw, op jaarbasis.
Na de initiële doorlooptijd heeft de stad de mogelijkheid om de gehele infrastructuur over te 
nemen (koopoptie tegen één symbolische euro).
Als optie kunnen na de onderhoudsdiensten tot twee maal verlengd worden voor een periode 
van vijf jaar. De geraamde kostprijs voor de onderhoudsdiensten bedraagt 5.000 EUR, exclusief 
btw, op jaarbasis.
De indicatieve raming voor de gehele opdracht (inclusief alle opties en maximale looptijd van 
twintig jaar) bedraagt 400.000 EUR + 84.000 EUR (21 % btw) = 484.000 EUR.

In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door het team overheidsopdrachten 
in overleg met de firma Antea Group en de betrokken diensten.
De volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- prijs (50 %);
- technisch (25 %);
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- onderhoudsaanpak conform de drie performantie-indicatoren (15 %);
- circulaire aanpak (10 %).

De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit vertegenwoordigers van:
- de dienst beheer gebouwen;
- het team overheidsopdrachten;
- andere betrokken diensten/partners.

Adviezen
Bodekamer: Gunstig advies.
Beheer gebouwen (BGB): Gunstig advies.
Duurzaamheid: Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op MJP000895 - AC000588 (Onderhouden van 
stadsgebouwen door dienst projecten gebouwen) van het MJP 2020-2025.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 27 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld en CD&V) en 11 onthoudingen (Vlaams Belang, 
sp.a en PVDA)

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.

Bijlagen
2019-219 - pilootproject 'licht als een dienst'

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

12 2019_GR_00447 Paterssite: oproep tot kandidaten voor realisatie 
woningen volgens coöperatief model: goedkeuring
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Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch. 

Bondige toelichting
In zitting van 15 oktober 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen principieel 
akkoord te gaan met het haalbaarheidsonderzoek om het volledige Noord-Zuid gebouw op de 
Paterssite te verkopen en te laten ontwikkelen en beheren door Wooncoop cvba, Pannestraat 
31, 9000 Gent.
In oktober 2019 ontving stad Sint-Niklaas een concreet voorstel van Wooncoop cvba voor de 
ontwikkeling van een coöperatieve woonvorm op de Paterssite. Dit voorstel wordt door de stad 
waardevol en haalbaar geacht, en past binnen de ambities van het masterplan.
In het kader van de beginselen van eerlijke mededinging, non-discriminatie en gelijke 
behandeling, evenals het transparantiebeginsel, wordt voorgesteld een oproep te lanceren om 
de markt te raadplegen, zodat elke geïnteresseerde de kans krijgt om zich kenbaar te maken en 
ter zake een aanbod (projectvoorstel) te formuleren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de oproep voor kandidaten voor de realisatie van 
woningen volgens coöperatief model op de Paterssite goed te keuren.

Juridische grond
Meerjarenplan 2020-2025 stad en OCMW: AP12: Actiever inzetten op stadsontwikkeling en deze 
afstemmen op de buurt.

Argumentatie
Voor de herinrichting van de Paterssite werd een globaal masterplan opgemaakt en 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 maart 2016. In dat masterplan worden de 
basisprincipes van het kloosterleven, zoals collectiviteit, minimale impact en open 
enclave, vertaald tot een duurzaam samenlevingsproject. (zie bijlage: Masterplan)
Eén van de ambities uit het masterplan is het voorzien van een collectieve woonvorm op de 
site. De snelle bevolkingsgroei, de nood aan betaalbare en kwalitatieve woningen evenals de 
veranderende gezinssamenstellingen betekenen een uitdaging voor de stad om op zoek te gaan 
naar alternatieve woonvormen. Er is nood aan nieuwe oplossingen die op een duurzame én 
betaalbare manier de voordelen van een stedelijke omgeving combineren met groen, rust, 
buitenruimte en comfort. Het Noord-Zuidgebouw is gereserveerd voor een alternatieve 
woonvorm.
In het kader van deze oproep worden een aantal minimale randvoorwaarden gesteld waaraan 
het projectvoorstel van geïnteresseerde kandidaten verplicht moet voldoen (zie bijlage: oproep). 
De minimale randvoorwaarden zijn gericht op:
- realisatie van een coöperatief woonproject;
- inpassing in het masterplan en de architectuur van het geheel (duurzaamheid, architectuur, 
footprint gebouw, mobiliteit…);
- praktische randvoorwaarden (architectuur, planning);
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- minimale grondprijs en financiële transparantie;
Ter illustratie wordt een schetsontwerp meegegeven, waarbij alle principes werden 
geïmplementeerd binnen het ontwerp (zie bijlage: schetsontwerp).
In eerste instantie bekijkt het bestuur de voorstellen en wordt er afgetoetst of het 
projectvoorstel en de kandidaat aan de gestelde randvoorwaarden voldoen.
De kandidaten die voldoen, zullen op de hoogte gebracht worden van het verdere verloop van 
de procedure. Er zal dan een uitgewerkt dossier gevraagd worden dat beoordeeld zal worden op 
basis van verschillende criteria, waaronder prijs, invulling en kwaliteit, planning, haalbaarheid, 
coöperatieve vorm en doelgroep.
De procedure wordt in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst gevoerd door 
Interwaas.
De oproep zal integraal gepubliceerd worden op de websites van Interwaas en de stad Sint-
Niklaas. Er zal een advertentie geplaatst worden in de Bouwkroniek (met verwijzing naar de 
integrale oproep op de websites), ook aan CERA cvba en Samenhuizen vzw zal gevraagd worden 
de oproep te publiceren. Daarnaast zal er ook een persmoment gehouden worden. Op die 
manier kan de oproep breed verspreid worden.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 26 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, sp.a en PVDA), 6 stemmen tegen (Vlaams Belang) 
en 6 onthoudingen (CD&V)

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

Bijlagen
20191122 oproep kandidaten paterssite
Bijlage_2_Bestekbundel
Bijlage_3_Schetsontwerp
Bijlage_1_Masterplan

13 2019_GR_00448 Gemeentewegen: Nieuwkerken: vraag tot opheffing 
gedeelte Donkerwegel (voetweg 33): kennisneming, 
vaststelling dertigjarig niet-gebruik en opstart procedure 
tot opheffing

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas heeft een verzoekschrift ontvangen voor het opheffen van een gedeelte 
van de Donkerwegel (voetweg 33) ter hoogte van de Grote Baan te Nieuwkerken.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, in uitvoering van het decreet gemeentewegen, een 
standpunt in te nemen en de nodige procedure op te starten.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en 56. 
Decreet gemeentewegen van 3 mei 2019.
Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2015 betreffende de goedkeuring van de adviesnota en de 
wenselijkheidskaart van het tragewegenplan Nieuwkerken.

Argumentatie
Het tracé van de Donkerwegel (voetweg 33) loopt tussen de Kwakkelhoekstraat en de Grote 
Baan te Nieuwkerken. In het tragewegenplan Nieuwkerken werd deze aangeduid als S33 a, b, c 
en d. De delen S33 a, b en c zijn gelegen ten noorden van de spoorweg en geven verbinding 
tussen de Kwakkelhoekstraat en het Pietje Waaspad. In de praktijk is het tracé niet toegankelijk.
Het gedeelte van de Donkerwegel ten zuiden van de spoorweg is aangeduid als S33 d en loopt 
vanaf de spoorweg tot de Grote Baan naast nummer 128. Dit tracé is deels ontoegankelijk en 
deels toegankelijk als uitweg voor de aanpalende percelen en het bereiken van een 
achterliggende elektriciteitscabine van Fluvius.
Een burger vraagt om het gedeelte S33 d op te heffen. Bij de aankoop van zijn grond in 1987 
was een recht van overweg opgelegd voor de ontsluiting van de achterliggende cabine. Sinds 
deze zomer werd deze cabine definitief buiten dienst gesteld en is het recht van overweg 
vervallen. De overweg is sinds 1987 op drie plaatsen afgesloten met poorten voor de 
aanpalende hondenkennel, om te beletten dat honden zouden ontsnappen. Bij de notaris werd 
tot 1952 niks teruggevonden over een publieke doorgang. Op basis hiervan stelt de aanvrager 
dat er sprake is van een meer dan dertigjarig niet-gebruik door het publiek van de voetweg en 
wordt de vraag gesteld om dit gedeelte bijgevolg op te heffen.
Op een topografische kaart van 1987 en de Aero Survey kaart van 1978 is het tracé van de 
wegel tussen de uitweg voor de aanpalende percelen en de spoorweg niet meer terug te vinden. 
In het tragewegenplan Nieuwkerken, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 
2015, is het gedeelte S33 aangeduid als verdwenen weg en in de bijhorende adviesnota wordt 
gesteld dit tracé niet meer te herstellen.
Aantakkend op het gedeelte S33 d ligt ook een deel van de Smalle wegel (voetweg 43) 
aangeduid als S43a in het tragewegenplan Nieuwkerken. Deze is ook aangeduid als verdwenen 
weg en hier werd ook gesteld in de bijhorende adviesnota om dit tracé niet te herstellen.
Het nieuwe decreet gemeentewegen van 3 mei 2019 is van kracht geworden op 1 september 
2019. In dit decreet is bepaald dat niemand een gemeenteweg kan aanleggen, wijzigen, 
verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.
Artikel 14 van het decreet luidt als volgt:
"§ 1. Gemeentewegen kunnen alleen opgeheven worden door een bestuurlijke beslissing ter 
uitvoering van dit decreet en kunnen niet verdwijnen door niet-gebruik.
§ 2. Eenieder heeft het recht om een verzoekschrift in te dienen bij de gemeente waarin gemotiveerd 
wordt dat een gemeenteweg, of een deel ervan, getroffen is door een dertigjarig niet-gebruik door het 
publiek. Het bewijs wordt geleverd door een rechterlijke uitspraak of met alle middelen van recht.
De gemeenteraad die op grond van een verzoekschrift als vermeld in het eerste lid vaststelt dat er 
sprake is van een dertigjarig niet-gebruik door het publiek, oordeelt over de wenselijkheid van de 
opheffing van de gemeenteweg of het deel ervan, rekening houdend met de doelstellingen en 
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principes, vermeld in artikel 3 en 4, en in voorkomend geval het gemeentelijk beleidskader en 
afwegingskader, vermeld in artikel 6. Een eventuele opheffingsprocedure verloopt overeenkomstig 
afdeling 3.
Als de gemeenteraad vaststelt dat er geen sprake is van een dertigjarig niet-gebruik door het publiek, 
geeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht om de publieke 
doorgang te vrijwaren overeenkomstig de in dit decreet opgenomen instrumenten en 
handhavingsbevoegdheden."
Artikel 3 stelt dat het decreet tot doel heeft de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid 
van de gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en 
toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.
Om de doelstelling van artikel 3 te verwezenlijken voeren de gemeenten een geïntegreerd 
beleid dat onder meer gericht is op:
- de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;
- de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op 
recreatief als op functioneel vlak.
Overeenkomstig artikel 4 moet er bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk 
wegennet minimaal rekening gehouden worden met volgende principes:
- wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen 
belang;
- een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een 
uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd;
- de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht 
genomen;
- wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een 
gemeentegrensoverschrijdend perspectief;
- bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele 
functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het 
gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende 
maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.
Rekening houdende met de argumentatie van de aanvrager en de aanbevelingen die 
opgenomen zijn in het tragewegenplan Nieuwkerken, kan gesteld worden dat er sprake is van 
een dertigjarig niet-gebruik en dat de aanvraag tot opheffing niet in strijd is met artikelen 3 en 
4 van het decreet gemeentewegen. Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld in te gaan op de 
vraag tot het opheffen van het gedeelte van de Donkerwegel tussen de spoorweg en de Grote 
Baan en aanvullend ook het gedeelte van de Smalle wegel tussen de spoorweg en de Grote 
Baan op te heffen en hiervoor opdracht te geven aan het college van burgemeester en 
schepenen om de procedure volgens het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019 op te starten.
Concreet houdt dit in dat volgende procedure gevolgd zal worden:
- opmaak ontwerp grafisch plan voor de opheffing;
- voorlopige vaststelling ontwerp grafisch plan door gemeenteraad;
- ontwerp grafisch plan wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek dat binnen een 
ordetermijn van dertig dagen na de voorlopige vaststelling aangekondigd wordt en gedurende 
een termijn van dertig dagen ter inzage gelegd wordt in het stadhuis en gepubliceerd wordt op 
de gemeentelijke website;
- advies vragen deputatie en departement mobiliteit en openbare werken tijdens openbaar 
onderzoek;
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- binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek stelt de gemeenteraad het 
grafisch plan definitief vast.

Adviezen
Natuur: Gunstig advies.
Tijdens het participatietraject rond het trage wegenplan Nieuwkerken besloten de deelnemers 
unaniem om het tracé van S33d niet te herstellen en om de verdwenen weg te laten zoals hij is.
De aanvraag tot opheffing wordt bijgevolg gunstig geadviseerd.

Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
Mobiliteit (MOB): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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.

Bijlagen
Verzoekschrift gedeeltelijke opheffing Donkerwegel

14 2019_GR_00451 Zakelijke rechten: herinrichting Pastoor Stepmanlaan + 
Pastoor Copstraat: aankoop percelen 24B en 34A en 
voorwaarden akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst



Gemeenteraad 29/46 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
20 december 2019

Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Er werd een overeenkomst bereikt met de eigenaars van de innemingen 3 en 4 van het project 
'herinrichting Pastoor Stepmanlaan-Pastoor Copstraat' en van het aanpalende bos voor de 
aankoop van de percelen 24B en 34A. Op perceel 24B is de aanleg van een 
bufferbekken voorzien.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de 
ontwerpakte vast te stellen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
Naar aanleiding van het rioleringsproject Pastoor Stepmanlaan-Pastoor Copstraat, moet de 
huidige fietswegel tussen de Pastoor Stepmanlaan en de Vossekotstraat verbreed worden. Zo 
kan deze wegel dienst doen als ontsluitingsweg voor de hulpdiensten en als tijdelijke 
ontsluitingsweg tijdens de werken. Op het einde van deze fietswegel ligt een perceel grond, 
kadastraal bekend 6de afdeling, sectie A, nummer 24B. Dit perceel heeft een kadastrale 
oppervlakte van 10.108 m² en een gemeten oppervlakte van 10.255,35 m² (zie innemingen 3 en 
4 op bijgevoegd innemingsplan). Het perceel is gelegen in bestemming bosgebied, maar is niet 
bebost. Op het grootste deel van dit perceel wenst de stad een bufferbekken te realiseren.
De eigenaar van dit perceel is ook eigenaar van het aansluitend perceel bos, kadastraal bekend 
6de afdeling, sectie A, nummer 34A, met een kadastrale oppervlakte van 6.821 m². Verder 
hebben zij geen eigendommen op grondgebied Sint-Niklaas. Het perceel bos grenst aan een 
voetbalterrein, in gebruik door FC Gerda en eigendom van OCMW Sint-Niklaas, en aan enkele 
percelen bos, eveneens eigendom van OCMW Sint-Niklaas. Deze percelen bos zouden op 
termijn door OCMW Sint-Niklaas overgedragen worden aan de stad.
Op basis van het schattingsverslag van Meetbureau De Ryck bvba werd een akkoord bereikt met 
de eigenaar voor de verkoop aan de stad aan 79.000 EUR.
De ontwerpakte werd opgemaakt door notaris Olivier de Clippele uit Brussel en notaris Annelies 
Verstraete uit Sinaai.

Adviezen
Natuur: Gunstig advies.
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Perceel bufferbekken: actienummer 2019141601 (rioproject Pastoor Copstraat-
Pastoor Stepmanlaan uitvoeren). Hiervoor zal een nieuw ramingnummer worden aangemaakt 
met ARK 22600007 (waterlopen en waterbekkens in uitvoering) => compensatie op 
actienummer 2019141601- ramingnummer 2019000102 (in mindering brengen van 
'voorvastlegging' 2019004498. Deze is opgemaakt voor grondverwervingen inzake riodossier 
Pastoor Copstraat => saldo: 218.000 EUR).
Perceel bos: actienummer 2019142275 (aankopen van gronden voor bos- en 
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natuurontwikkeling) - ramingnummer 2019142596  - Beschikbaar krediet op 21 november 2019: 
29.387,24 EUR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
akkoord te gaan met de aankoop van de percelen, kadastraal bekend 6de afdeling, sectie A, 
nummers 24B en 34A, met een totale kadastrale oppervlakte van 16.929 m² aan 79.000 EUR, 
alsook de voorwaarden van de ontwerpakte vast te stellen. 
Een exemplaar van de ontwerpakte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
innemingsplan_ontwerp 25022019
schattingsverslag
plan met aanduidingen
ontwerpakte

15 2019_GR_00452 Gemeentelijk reglement voor machtiging 
standplaatstaxi's: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De Vlaamse overheid heeft een nieuwe regelgeving rond alle vormen van individueel bezoldigd 
personenvervoer (taxi's en aanverwanten) uitgewerkt. Binnen deze regelgeving moet elke lokale 
overheid bijkomende regels bepalen voor de machtiging van standplaatstaxi's.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gemeentelijk reglement voor machtiging 
standplaatstaxi's goed te keuren.

Juridische grond
Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer van 29 maart 2019.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel 
bezoldigd personenvervoer van 8 november 2019.

Argumentatie
Op 29 maart 2019 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende het individueel 
bezoldigd personenvervoer, kortweg het taxidecreet, goed. Op 8 november 2019 keurde de 
Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit, dat de concrete toepassing regelt, goed. Aanleiding 
van de nieuwe regelgeving rond taxi’s is:
- de ambitie om de taxi uit te bouwen tot een aantrekkelijk en volwaardig onderdeel binnen het 
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mobiliteitsaanbod;
- de taxisector aan te passen aan de technologische en maatschappelijke evoluties.

Momenteel maakt de regelgeving onderscheid tussen twee soorten taxi: de taxi’s en de 
'diensten voor het verhuren van een voertuig met bestuurder' (afgekort als VVB). Die laatste 
categorie omvat de ceremoniewagens. Volgens de wettelijke norm moet er één taxi per 1.000 
inwoners zijn. In Sint-Niklaas zijn er momenteel 30 taxi’s en 44 VVB’s vergund. Daarmee zijn er 
nu in Sint-Niklaas 0,4 taxi’s per 1.000 inwoners. 
De lokale overheid staat momenteel in voor:
- het afleveren van de vergunningen voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van 
voertuigen met een bestuurder (VVB);
- het bepalen van de taxitarieven. In Sint-Niklaas zijn geen taxitarieven bepaald;
- de controle op de afgeleverde vergunningen;
- het voorzien van taxistandplaatsen.

In de toekomst zijn er vier vormen van 'Individueel bezoldigd personenvervoer' mogelijk. Zolang 
wordt voldaan aan de exploitatievoorwaarden voor de desbetreffende categorie, kan de 
exploitant met één en dezelfde vergunning het voertuig dus inzetten als straattaxi, 
standplaatstaxi, ceremonieel vervoer of OV-taxi.
- Standplaatstaxi's zijn taxi's die gebruik mogen maken van de taxistandplaatsen, die 
herkenbaar zijn als taxi (door middel van een taxilicht) en die uitgerust zijn met een taxameter. 
Anders dan vroeger zal het nu wel toegelaten zijn om in een andere gemeente klanten op te 
pikken.
- Straattaxi's zijn taxi’s die op bestelling en tegen een afgesproken vergoeding klanten kunnen 
ophalen. Op bestelling betekent dat er minstens 15 minuten op voorhand via een app een 
bestelling is geplaatst. De tarieven zijn hier dus vrij af te spreken tussen de klant en de 
vervoerder. Er zullen dus twee soorten straattaxi’s zijn:
     - voertuigen die niet herkenbaar zijn als taxi en dus niet over een taxilicht en een taxameter 
beschikken. Die kunnen dus enkel klanten oppikken na bestelling, ook binnen de perimeter van 
200 meter rond de standplaatsen. Ze kunnen geen klanten oppikken bij handopsteking.
     - voertuigen die wel herkenbaar zijn als taxi en die dus wel over een taxilicht en een 
taximeter beschikken. Die kunnen dus zowel klanten oppikken bij bestelling (zowel binnen als 
buiten de perimeter) én bij handopsteking (enkel buiten de perimeter van 200 meter van de 
taxistandplaatsen).
- openbaarvervoer-taxi's zijn voertuigen die in het kader van het vervoer op maat ingezet 
worden als collectief vervoer. De modaliteiten hiervoor zullen worden afgesproken binnen de 
Vervoerregio Waasland en ze zullen worden aangestuurd door de (nog op te richten) 
Mobiliteitscentrale.
- ceremonieel vervoer: voor ceremonies op basis van een schriftelijke overeenkomst (minimum 
drie uur).

De taxivergunning wordt vervangen door drie soorten vergunningen:

1. Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer (IBPV):
- Dit is een exploitatievergunning (nodig voor de vier soorten taxi’s).
- De voorwaarden en de procedures zijn vastgelegd in het decreet en het uitvoeringsbesluit. Ze 
omvatten voorwaarden met betrekking tot goed gedrag en zeden, beroepsbekwaamheid (onder 
andere taalbeheersing) en solvabiliteit.
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- De vergunning wordt uitgereikt door de lokale overheid.
- De vergunning is vijf jaar geldig in heel het Vlaams Gewest.
- Per voertuig is er een jaarlijkse retributie van 350 EUR. Voor voertuigen met een hoge 
ecoscore is het tarief lager. Vanaf 2030 geldt een zero-emissienorm voor nieuwe vergunningen.

2. Bestuurderspas
- Elke bestuurder moet vanaf 1 juli 2020 over een bestuurderspas beschikken. Daaraan zijn 
verschillende voorwaarden verbonden met betrekking tot taalvaardigheid en goed gedrag en 
zeden.
- De vergunning wordt uitgereikt door de lokale overheid (in principe die waar de bestuurder is 
gedomicilieerd) en is vijf jaar geldig in heel het Vlaams gewest.
- De eenmalige kostprijs bedraag 20 EUR.

3. Machtiging standplaatstaxi’s
- Een machtiging voor een standplaatstaxi kan enkel uitgereikt worden indien er reeds een 
IBPV-vergunning is.
- Er zijn meerdere machtigingen per voertuig mogelijk. Eenzelfde voertuig kan dus in meerdere 
gemeenten geregistreerd staan als standplaatstaxi. Per gemeente moet dus wel een machtiging 
aangevraagd worden.
- De lokale overheid kan zelf beslissen over het aantal standplaatstaxi’s, eventuele bijkomende 
voorwaarden, de retributie en de tarieven.
- De lokale overheid kan de duur van de machtiging bepalen, maar de duur van de machtiging 
kan de duur van de IBPV niet overschrijden.

De bestaande taxivergunningen blijven geldig. Een taxi-exploitant kan dus zelf kiezen of en 
vanaf wanneer hij overschakelt naar de nieuwe regeling. Aangezien de huidige 
taxivergunningen maximaal vijf jaar geldig zijn, zal ten laatste na vijf jaar iedereen werken 
volgens de nieuwe regeling. Ook voor de taxichauffeurs is een overgangsperiode voorzien: ten 
laatste op 1 juli 2020 moet elke taxichauffeur over een bestuurderspas beschikken.

De stad:
- is verantwoordelijk voor het uitreiken van IBPV, bestuurderspassen en machtigingen voor 
standplaatstaxi’s;
- is het eerste aanspreekpunt voor klachten;
- kan bijkomende voorwaarden voor de machtiging van standplaats taxi’s bepalen met 
betrekking tot een limiet op het aantal standplaatstaxi's, de tarieven, bijkomende voorwaarden 
voor de herkenbaarheid van taxivoertuigen, emissienormen, de dienstverlening tegenover 
klanten en de vereisten voor de beroepsbekwaamheid van bestuurders.

Aangezien in Sint-Niklaas tot op heden geen tarieven werden bepaald of bijkomende 
voorwaarden zijn opgelegd met betrekking tot de herkenbaarheid of de ecoscore van 
taxivoertuigen en dat er in de Vlaamse regelgeving al minimumvereisten zijn bepaald rond de 
ecoscore en de beroepsbekwaamheid (onder andere de taalvaardigheid van bestuurders) is het 
weinig opportuun om bijkomende voorwaarden op te leggen voor de standplaatstaxi's. Ook het 
invoeren van een limiet op het aantal standplaatstaxi's is momenteel niet aan de orde, gelet op 
het lage aantal uitgereikte taxivergunningen op dit moment. Indien nodig kan het college van 
burgemeester en schepenen altijd een limiet bepalen.
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Adviezen
Belastingen (BST): Gunstig advies.
Economie (ECO): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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 goed te keuren.
Een exemplaar van het reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Artikel 3
de machtigingskaart voor een standplaatstaxi goed te keuren.
Een exemplaar van de machtigingskaart wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
model machtigingskaart standplaatstaxi
ontwerpreglement- machtiging standplaatstaxi

16 2019_GR_00453 Aanpassing parkeertarieven parking Grote Markt: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellatie van raadsleden Julien Ghesquière en Frans Wymeersch. 

Bondige toelichting
De uitbater van de ondergrondse parking (de firma OPC) vraagt met ingang van 1 januari 2020 
een aanpassing van de parkeertarieven van circa 7 % toe te passen, wat ongeveer overeenkomt 
met de indexevolutie sinds begin april 2016.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van de parkeertarieven van de 
ondergrondse parking goed te keuren. 

Juridische grond
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Exploitatie-overeenkomst stad-OPC (2016).

Argumentatie
De uitbater van de parking Grote Markt (de firma OPC) vraagt om de parkeertarieven in de 
parking Grote Markt aan te passen met een prijsstijging van circa 7 %, wat ongeveer 
overeenkomt met de indexevolutie sinds begin april 2016. De exploitatieovereenkomst voorziet 
in de mogelijkheid tot een jaarlijke indexering van de parkeertarieven. Tot nu toe werd nog 
geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
Het voorstel is om de tarieven als volgt aan te passen:

Uurtarief Huidige tarieven Geïndexeerd Voorstel
9-18 uur 1,20 EUR 1,28 EUR 1,30 EUR
18-9 uur 0,60 EUR 0,64 EUR 0,70 EUR
max 0-9 uur 
(nacht) 2,50 EUR 2,67 EUR 2,70 EUR
Dagticket 6,00 EUR 6,41 EUR 6,50 EUR

De prijsstijging past daarnaast binnen de beleidsdoelstellingen van het Mobiliteitsplan Sint-
Niklaas om het verkeer zeker binnen het centrum te verduurzamen. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 25 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld en sp.a), 7 stemmen tegen (CD&V en PVDA) en 6 
onthoudingen (Vlaams Belang)

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

17 2019_GR_00454 Ruimtelijke planning: rooilijnplan Nauwstraat - 
Gentstraat: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
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Naar aanleiding van de geplande rioleringswerken werd de rooilijn gewijzigd.
Tijdens het openbaar onderzoek, dat plaats had van 16 oktober 2019 tot en met 14 november 
2019, werden geen opmerkingen of bezwaren ingediend.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rooilijnplan definitief goed te keuren.

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

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

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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.

Bijlagen
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innemingsplan 1
innemingsplan 2
O210057_AB_Rooilijnplan-1
O210057_AB_Rooilijnplan-2
Sint-Gillis-Waas
besluit deputatie
advies departement MOW 11 Nauwstraat
advies departement MOW 12 Gentstraat

18 2019_GR_00455 Ruimtelijke planning: rooilijnplan Heimolenstraat - 
Kiemerstraat - Weverstraat: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de uitgevoerde rioleringswerken werd een rooilijnplan opgemaakt.
Tijdens het openbaar onderzoek, dat plaats had van 16 oktober 2019 tot en met 14 november 
2019, werd één opmerking en één bezwaarschrift ingediend.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rooilijnplan definitief goed te keuren.

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

Argumentatie
De bestaande rooilijnplannen van Heimolenstraat, Weverstraat en Kiemerstraat zijn oud en niet 
meer actueel.
De reeds uitgevoerde rioleringswerken in deze straten vormen de ideale gelegenheid om een 
rooilijnplan op te maken in overeenstemming met de actuele toestand. De bestaande rooilijnen 
of grenzen privaat/openbaar domein werden grotendeels behouden, mits hier en daar een paar 
kleine aanpassingen die ervoor zorgen dat de rooilijnen meer aansluiten bij de actuele toestand.
De rioleringswerken werden uitgevoerd binnen de bestaande visuele grenzen.
Alle verkavelingen langs het traject werden opgezocht en afgestemd op het ontwerp-
rooilijnplan.
Ter realisatie van de rooilijn kunnen in de toekomst een beperkt aantal innemingen gebeuren, 
maar het is niet de bedoeling om deze in de nabije toekomst allemaal te verwezenlijken. Deze 
zullen gebeuren bij bouwen of verbouwingen. Een innemingsplan werd bijgevolg niet 
opgemaakt.
Tijdens het openbaar onderzoek werden één opmerking en één bezwaarschrift ingediend. Twee 
adviesinstanties brachten een advies uit. 
In de opmerking wordt gevraagd om rekening te houden met de aanwezigheid van 
de hoogspanningslijnen die zich in het gebied situeren. Er wordt gevraagd om de 
hoogspanningsinstallaties te willen opnemen in de verdere ontwikkelingsplannen zodat 
enerzijds deze installaties in de mate van het mogelijke in stand kunnen gehouden worden, en 
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er anderzijds rekening gehouden wordt met de geldende voorschriften in latere 
stedenbouwkundige voorschriften.
Het bezwaarschrift handelt over de inneming van de Kattenheistraat, die nu privé-eigendom is. 
Men vreest voor snelheidsovertredingen en parkeeroverlast van wagens en vrachtwagens in 
deze straat, die nu parkeren in de Kiemerstraat.

Weerlegging:
Het stuk Kattenheistraat ter hoogte van Heimolenhoek 2a wordt beschouwd als gemeenteweg. 
Dit wil zeggen een openbare weg die onder het rechtstreekse en onmiddellijke beheer van de 
gemeente valt, ongeacht de eigenaar van de grond. Deze definitie is opgenomen in artikel 2 van 
het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019. De stad staat reeds jaren in voor het 
beheer en het onderhoud. Ook openbare verlichting en andere nutsvoorzieningen zijn 
aangelegd in de weg.
Bovenstaande zaken tonen aan dat de stad bezitshandelingen heeft gesteld waarbij zij als het 
ware als eigenaar heeft opgetreden. In artikel 13 § 5 van het decreet houdende de 
gemeentewegen wordt bepaald dat als een gemeente met betrekking tot een grondstrook al 
dertig jaar bezitshandelingen heeft gesteld, waaruit de wil van de gemeente om eigenaar te 
worden van de wegbedding duidelijk tot uiting komt, dan is de gemeenteraad ertoe gerechtigd 
om de grondstrook zonder financiële vergoeding op te nemen in het openbaar domein, zonder 
toepassing van artikel 28 betreffende het bepalen van een waardevermeerdering of 
waardevermindering.
Voor parkeerproblemen en het niet respecteren van de snelheid kan de stad als wegbeheerder 
de nodige handhaving en toezicht uitoefenen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
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.

Bijlagen
Sint-Niklaas Heimolenstraat rooilijnplan 04032019 definitief
opmerking Elia
besluit deputatie
C-1911.456.580.411
advies departement MOW 9
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WELZIJN

Kinderopvang

19 2019_GR_00461   - Huishoudelijke reglementen en schriftelijke 
overeenkomsten groepsopvang: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Kinderopvang

Bondige toelichting
In juni 2019 kende het Agentschap Opgroeien regie (Kind en Gezin) subsidies toe aan de stad 
Sint-Niklaas voor dringende opvang (groepsopvang Kameleon, Driekoningen en Hermelijn) en 
ruimere opvangmomenten (zaterdagwerking Hermelijn). Omwille van deze subsidietoekenning, 
moet de organisator voldoen aan enkele nieuwe voorwaarden en moeten de huishoudelijke 
reglementen en de schriftelijke overeenkomsten aangepast worden. Daarnaast worden nog 
enkele andere wijzigingen voorgesteld.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze nieuwe reglementen en overeenkomsten goed te 
keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters.
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden 
en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters.
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan 
gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang 
en groepsopvang van baby's en peuters.

Argumentatie
Niet alle aanpassingen moeten voor elke groepsopvang doorgevoerd worden, omdat de 
subsidies per locatie worden toegekend.

In het kader van de subsidie voor dringende opvang, passen we volgende zaken aan voor 
groepsopvang Kameleon, Driekoningen en Hermelijn:
- 2.1 de aangeboden kinderopvang: toevoeging: 'Specifiek voor ouders die dringend nood 
hebben aan opvang binnen de maand, worden enkele opvangplaatsen voorbehouden. Er worden 
dan afspraken gemaakt over de termijn van de opvang.'
- 2.2 Inschrijving en opname: opsplitsing van de reguliere opvangvragen en de dringende 
opvangvragen, met de opsomming van de vier voorwaarden voor dringende opvang.
- 3.5.1. extra opvangdagen: toevoeging: ' we geven voorrang aan ouders die omwille van 
dringende redenen extra opvandagen nodig hebben.'

In het kader van de subsidie voor ruimere openingsmomenten, passen we volgende zaken aan 
in functie van de zaterdagopvang in groepsopvang Hermelijn:
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- 2.1 de aangeboden opvang: toevoeging en wijziging van de leeftijdsgrens: 'Om opvang te 
verzekeren voor kinderen van gezinnen met andere werkregimes, biedt groepsopvang Hermelijn 
ook opvang aan op zaterdag voor kinderen tot en met negen jaar.'
- 2.2 Inschrijving en opname: toevoeging van 'zaterdagopvang' met de vermelding dat de 
zaterdagopvang voorzien wordt voor kinderen van gezinnen met afwijkende werkregimes en de 
vermelding dat er een bewijs nodig is, van bijvoorbeeld de werkgever of opleidingsinstelling.
- 3.5.2 Regeling afwezigheden: toevoeging van de bepaling dat voor de zaterdagopvang vanaf 
januari 2020 ook respijtdagen gelden: 'kinderen die elke zaterdag een hele dag naar de opvang 
komen, hebben recht op vijf respijtdagen per jaar. Ook hier verminderen we het aantal 
respijtdagen verhoudingsgewijs bij een deeltijds opvangplan en/of een onderbreking van de 
opvang op zaterdag.'
- 6.2.1. opzegmodaliteiten voor het gezin: wijziging van de leeftijd: 'Op zaterdag stopt de 
opvang van zodra de leeftijd van tien jaar is bereikt.'
- Verwijdering van de alinea over stopzetten van de opvang op zaterdag, in de alinea rond de 
weekopvang wordt toegevoegd 'zowel in de week als op zaterdag'.

 Algemene wijzigingen voor de gehele groepsopvang:
- Er wordt een bijlage voorzien met alle contactgegevens van de groepsopvang, omwille van de 
veranderlijkheid ervan. 
- Vereenvoudiging van de bepalingen rond flesvoeding, waarbij gevraagd wordt om de naam 
van het kind op de doos of potje te vermelden en de datum waarop de doos werd geopend. De 
vraag om het merk en de hoeveelheid poeder te noteren, wordt verwijderd.
- Meer transparantie over het aanbod van de alternatieve menu's: toevoeging van de 
vermelding 'vegetarisch en vis' en 'halal'.
- 2.1.3 Afspraken over verzorging: toevoeging van mee te brengen kledij en fopspeen en knuffel, 
hetgeen vermeld werd bij de extra kosten. 
- 2.2.1 inschrijving: wijziging van de link naar de kinderopvangwijzer naar de link op de website 
van de stad Sint-Niklaas. De kinderopvangwijzer zal het komende jaar vervangen worden door 
een ander softwarepakket voor de aanmelding van gezinnen. We wijzigen nu al de link, zodat 
we volgend jaar die aanpassing niet opnieuw moeten voorleggen.
- toevoeging van een nieuwe alinea '2.2.2 toewijzing', waarbij we verwijzen naar de 
mogelijkheid van een 'proefopvangplan', dat de eerste maand gewijzigd kan worden.
- 2.2.3 Voorrangsregels: wijziging van de omschrijving van de voorrangsregels. Inhoudelijk is er 
geen wijziging, we volgen hiervoor de regelgeving. 
- 4.1 Wenmoment: toevoeging: 'minimun één wenmoment' en 'tijdens het wenmoment 
bespreken we met jou wat nodig is voor je kind. Zo houden we rekening met de eigenheid en de 
draagkracht van het kind.'

In de schriftelijke overeenkomst, passen we het volgende aan:
- Toevoeging: 'Er zal gedurende een maand met een proefopvangplan worden gewerkt'.
- Voor zaterdagopvang wordt verwezen naar het verkrijgen van een attest van de werkgever of 
opleidingsinstelling.
- In het flexibel opvangplan wordt verwezen naar het aantal aanwezige dagen op zaterdag: 
'aantal volle dagen op zaterdag' en 'aantal halve dagen op zaterdag'.
- Bij de 'gerechtvaardigde afwezigheden' wordt eveneens verwezen naar zaterdag: 'aantal 
gerechtvaardigde afwezigheden op zaterdag: (in te vullen) zaterdagen voor een volledig jaar.'
- Bij de extra opvangdagen wordt toegevoegd: 'er wordt voorrang gegeven aan extra 
opvangdagen in het kader van dringende opvang. We houden steeds rekening met de 
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draagkracht van je kind.'
- Bij de te ondertekenen verklaringen, worden de toewijzingen op korte termijn (dringende 
opvang) en toewijzingen voor ruimere opvangmomenten (zaterdagopvang) opgenomen die ook 
vermeld staan in het huishoudelijk reglement.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

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.

Bijlagen
Schriftelijke Overeenkomst 2020 (proef)
2020 Hermelijn proef
2020 Driekoningen
2020 Kameleon
2020 Pieternel

Stedelijk basisonderwijs

20 2019_GR_00462 Samenwerking tussen stedelijk basisonderwijs en centrum 
voor leerlingenbegeleiding: kennisneming juryverslag en 
goedkeuring samenwerking 

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Stedelijk basisonderwijs

Verslag
Interpellatie van raadslid Christel Geerts.
Beantwoord door schepen Marijke Henne. 

Bondige toelichting
Op 25 oktober keurde de gemeenteraad de procedure tot het totstandkomen van een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst tussen stedelijk basisonderwijs en een centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB) goed.
Ondertussen hebben de CLB's de goedgekeurde selectieprocedure doorlopen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het juryverslag en een beslissing te 



Gemeenteraad 41/46 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
20 december 2019

nemen met betrekking tot de toekomstige samenwerking tussen een CLB en het stedelijk 
basisonderwijs.

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
Op 25 oktober 2019 besliste de gemeenteraad om een procedure te starten teneinde een nieuw 
samenwerkingscontract op te stellen tussen de stedelijke basisscholen en een CLB, dit met 
ingang van 1 september 2020. De procedure bestond uit het invullen van een schriftelijke 
vragenlijst en een mondelinge toelichting bij deze vragenlijst. 
Op 12 november mocht de dienst Stedelijk Basisonderwijs de schriftelijke antwoorden 
ontvangen van:
- Vrij CLB Waas & Dender;
- CLB GO! Prisma.
Het Interstedelijk CLB liet op 7 november weten niet te zullen ingaan op onze vraag.
Op 13 november waren beide indieners aanwezig op het aan hun toegewezen tijdstip.
Beide CLB's hebben hun aanvraagdossier zeer goed voorbereid. Ook het gesprek werd 
professioneel door hen aangepakt in aanwezigheid van een representatieve vertegenwoordiging 
van de CLB's.
Na het mondeling gedeelte werden de verschillende antwoorden van beide indieners overlopen 
en werd overgegaan tot het toekennen van een score per vraag. Voor het inhoudelijke verslag 
verwijzen we naar de bijlage 'CLB vragenlijst rapport jury'.
Het vrij CLB Waas en Dender scoort 76,5/100.
Het CLB GO! Prisma scoort 89,5/100.
Het CLB GO! Prisma heeft nog schriftelijk bevestigd dat:
- de scholengroep, inrichtende macht van GO! CLB Prisma, bereid is de prefinanciering te doen 
inzake de personeelsomkadering à rato van de verschillende parameters die AGODI voorziet én 
dit tot ze de middelen ontvangen van AGODI;
- het busvervoer in het kader van de systematische contacten (medische onderzoeken), zal 
bekostigd worden door GO! CLB Prisma.
Het Vrij CLB Waas & Dender heeft nog schriftelijk volgende bevestigd:
- Als er busvervoer wordt voorzien, dan is dit altijd op hun kosten en door hen geregeld. 
Uitzonderingen zijn: leerlingen die met de fiets of te voet naar het centrum kunnen komen, 
onderzoek op school, onderzoek nabij de school (in die gevallen is er uiteraard geen kost).
Het Vrij CLB Waas & Dender ontvangt reeds middelen uit de leerlingentellingen gebaseerd op 
vorige jaren en moest deze bijkomende vraag zodoende niet beantwoorden.
Omwille van deze eindscores en schriftelijke bevestigingen adviseert de jury om de huidige 
samenwerkingsovereenkomst met het CLB Waas & Dender op te zeggen voor 31 december 
2019 en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het CLB GO! Prisma.

Deze nieuwe samenwerking kan dan, zoals beslist in de gemeenteraad van 25 oktober 2019:
- starten op 1 september 2020;
- voor een periode van drie schooljaren lopen;
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- met mogelijkheid tot een jaarlijkse stilzwijgende verlenging, beslist door het college van 
burgemeester en schepenen gedurende een periode van nogmaals drie schooljaren.
De in de samenwerkingsovereenkomst te maken afspraken 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…
Het model voor de samenwerkingsovereenkomst is opgesteld door OVSG en wordt als bijlage 
aan de notulen van deze zitting gehecht.
Na beslissing van de gemeenteraad zullen de CLB's van de beslissing op de hoogte worden 
gebracht en zal overgegaan worden tot het opmaken van de samenwerkingsovereenkomst op 
basis van het OVSG model en tot het opstellen van de specifieke samenwerkingsafspraken 
tussen de scholen van het stedelijk basisonderwijs en het CLB.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, sp.a en PVDA) en 6 onthoudingen 
(CD&V)

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.

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, te beslissen 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 van de samenwerkingsovereenkomst worden vastgesteld door het college van 
burgemeester en schepenen.

Bijlagen
CLB vragenlijst rapport jury
OVSG model CLB samenwerkingsovereenkomst
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Welzijn staf

21 2019_GR_00463  Eerstelijnszone Zuid-West Waasland vzw: statuten en 
beleidsplan: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Welzijn staf

Verslag
Interpellatie van raadsleden Frans Wymeersch en Christel Geerts.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman. 

Bondige toelichting
Een zorgraad is een geformaliseerd samenwerkingsverband dat binnen haar werkingsgebied (de 
eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de 
eerstelijnszorgaanbieders.
Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau hebben in zitting van 15 april 
2019 de afgevaardigden van de voorlopige zorgraden aangeduid voor de cluster welzijn en voor 
de cluster lokale besturen. Voor de cluster lokale besturen werd de clustermanager welzijn 
Gerry Van de Steene aangesteld en voor de cluster welzijn werd het afdelingshoofd mens en 
samenleving Zoulikha Harrouch aangeduid.
In functie van de opstart van de definitieve zorgraden, moeten de statuten en het beleidsplan 
worden goedgekeurd en moeten de afgevaardigden terug aangesteld worden. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Omzendbrief 20170612-21733 – oproep tot de vorming van eerstelijnszones. 
Richtlijnen en procedure voor de samenstelling van voorlopige zorgraden van de 
eerstelijnszones, 9 januari 2019. 

Argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen werd in zitting van 16 augustus 2017 in kennis 
gesteld van de omzendbrief 20170612-21733 met betrekking tot de oproep van de vorming van 
eerstelijnszones. Er werd een projectaanvraag van de eerstelijnszones goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen op 4 december 2017 en door de gemeenteraad op 26 
januari 2018.  De Vlaamse Regering keurde ons projectaanvraag goed op 18 juni 2018. Hierdoor 
werden de voorlopige zorgraden voor de beide eerstelijnszones in het Waasland goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van 15 april 2019 hebben de 
afgevaardigden voor de voorlopige zorgraden aangeduid.
Sint-Niklaas zit gevat in de eerstelijnszone Zuid-West Waasland, samen met Lokeren, Moerbeke, 
Temse en Waasmunster.
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Het veranderteam heeft de opdracht gekregen om de definitieve zorgraad samen te stellen en 
op te richten. In het besluit van de Vlaamse Regering werden hiervoor richtlijnen en een 
procedure uitgeschreven. In de oproep voor de vorming van eerstelijnszones werden verplichte 
partners gedefinieerd. Dezelfde lijst van verplichte partners was ook de basis voor de 
samenstelling van de voorlopige zorgraad, ingedeeld in een aantal clusters. Per eerstelijnszone 
werden vier clusters gevormd. Het betreft de cluster lokale besturen, cluster gezondheidszorg, 
cluster welzijn en cluster personen met een zorg-en ondersteuningsvraag.
De cluster lokale besturen is ontstaan vanuit de regierol die vastgelegd werd in het decreet 
lokaal sociaal beleid. Het voorstel vanuit de werkgroep is om per gemeente/stad een 
vertegenwoordiger af te vaardigen voor deze cluster. Op deze manier heeft iedereen één zetel. 
De sociale diensten van de OCMW's hadden een zetel in de cluster welzijn, maar door een arrest 
van de raad van state werd het decreet aangepast, waardoor de sociale diensten van de OCMW's 
vertegenwoordigd worden binnen de cluster openbare besturen en niet meer binnen de cluster 
welzijn.
Daarom is binnen de zorgraad Zuid-West Waasland en binnen de zorgraad Noord-Oost 
Waasland afgesproken de lokale besturen van Sint-Niklaas en Beveren twee 
vertegenwoordigers te geven waarbij de ene vertegenwoordiger de regiefunctie van het lokaal 
bestuur opneemt en de andere vertegenwoordiger de invalshoek vanuit de sociale diensten van 
de OCMW's opneemt.
De voorlopige zorgraad heeft de missie/visie van de eerstelijnszone Zuid-West Waasland, alsook 
de inhoud, de doelstellingen en het actieplan opgesteld. De volgende stap is een definitieve 
erkenning te vragen van beide zorgraden. Hiervoor moeten de eerstelijnszone's een vzw-
structuur worden. Door de voorlopige zorgraad zijn de statuten en het beleidsplan opgesteld.
De voornaamste doelstelling is het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van de 
inwoners van de eerstelijnszone Zuid-West Waasland (gemeenten Sint-Niklaas, Temse, 
Waasmunster, Lokeren en Moerbeke), onder meer door het coördineren, faciliteren, stimuleren 
en versterken van de samenwerking tussen lokale besturen, eerstelijnszorgaanbieders, 
welzijnsorganisaties, verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, 
verenigingen van mantelzorgers en verenigingen van vrijwilligers.

Het erkenningsdossier moet ingediend worden voor eind december 2019. De 
erkenningsaanvraag moet de statuten van de vzw en het beleidsplan bevatten. Na goedkeuring 
van deze statuten door de partners binnen de zorgraad kan de vzw opgericht worden.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

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 vertegenwoordigers van het lokaal 
bestuur binnen de zorgraad van de eerstelijnszone Zuid West Waasland.
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Veerle Vermeulen aan te stellen als plaatsvervanger binnen de zorgraad van de eerstelijnszone 
Zuid West Waasland.

Bijlagen
20191219Beleidsplan eerstelijnszone ZW Waasland
Statuten zorgraad ELZ Waasland ZW

AANVULLENDE PUNTEN

IR 1 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Evaluatie van het project Inanna

Indiener(s)
Christel Geerts

Verslag
Interpellatie van raadslid Christel Geerts.
Beantwoord door schepenen Sofie Heyrman en Peter Buysrogge.

Toelichting
Eind vorige legislatuur werd het Inanna voel-je-goed programma in het college van 
burgemeester en schepenen goedgekeurd. Dit project kaderde in het actiepunt: een 
gezondheidsbeleid voor bijzondere doelgroepen en werd aangestuurd door de dienst diversiteit. 
Er werden vragen gesteld bij deze segregerende aanpak. Er werd dan ook gesteld dat men dit 
geregeld zou evalueren. Graag hadden wij een toelichting van deze evaluatie. 

20 december 2019 18:55 - De voorzitter opent de besloten zitting

Wout De Meester, schepen (Groen) verlaat de zitting

Wout De Meester, schepen (Groen) betreedt de zitting

20 december 2019 19:06 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter
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