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GEMEENTERAAD
Zitting van 24 januari 2020
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); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (sp.a); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, raadslid (sp.a); de heer Roland Pannecoucke, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, 
raadslid (sp.a); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Foubert, raadslid 
(Groen); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, raadslid (N-VA); 
mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); 
de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van 
Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, 
raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, 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 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 Tunrayo Adeolu, nieuw geïnstalleerd raadslid; mevrouw Gwen Merckx, korpschef van 
politie

Afwezig
mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V)

Verontschuldigd
mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang)

24 januari 2020 19:01 - De voorzitter opent de openbare zitting
Voorzitter Mia Mortier meldt dat schepen Marijke Henne verontschuldigd is voor de hele zitting 
wegens ziekte. Raadslid Anneke Luyckx is ook verontschuldigd voor de hele zitting. En raadslid 
Lore Baeten heeft examen en die zal later de raad vervoegen. 
Verder is er de mededeling van de afvoering van punt 15, diensten, beheer openbaar domein 
Sinaai op basis van beeldkwaliteit, wijze van gunning, raming en voorwaarden, goedkeuring. 
Schepen Carl Hanssens licht de afvoering van dit punt toe. 
De voorzitter deelt ook mee dat de raad in zitting van 21 juni 2019 de definitie dagelijks 
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bestuur heeft vastgelegd. Toen werd beslist het drempelbedrag gelijk te stellen aan het 
maximaal totaalbedrag, exclusief btw, dat in de wetgeving overheidsopdrachten is opgenomen 
als bovengrens voor het plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. Tot eind december 2019 was dit 144.000 euro. Met ingang van 1 januari 2020 is 
dit 139.000 euro. 
Raadslid Frans Wymeersch vraagt de afvoering van punt 28, dat handelt over de realisatie van 
het Bolleakkergebied.
Raadslid Kris Van der Coelden vraagt de afvoering van punten 16, 17 en 18 die handelen over 
sport- en recreatiepark Puyenbeke. 
Raadslid Frans Wymeersch wenst ook punt 19 af te voeren dat handelt over sport- en 
recreatiepark Puyenbeke en punt 29 dat handelt over de samenstelling van de marktcommissie. 

OPENBARE ZITTING

1 2020_GR_00034 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszittingen 19 en 
20 december 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem. 
Beantwoord door schepen Ine Somers. 
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepenen Peter Buysrogge en Filip Baeyens.
De voorzitter schorst de zitting gedurende tien minuten. 
Interpellatie van raadsleden Frans Wymeersch en Kris Van der Coelden. 
Beantwoord door schepen Bart De Bruyne en burgemeester Lieven Dehandschutter. 

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de 
gemeenteraadszittingen van 19 en 20 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:
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met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszittingen van 19 en 20 december 2019 
goed te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 19-12-2019
Zittingsverslag GR191219
Notulen GR 20-12-2019
Zittingsverslag GR201219

POLITIE

Politie

2 2020_GR_00009 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
deelname aan mobiliteitscyclus voorbehouden voor 
aspirant-inspecteurs: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toegelicht door burgemeester Lieven Dehandschutter. 
Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière.
Beantwoord door korpschef Gwen Merckx. 

Bondige toelichting
Binnen het huidige aanwervingsbeleid van de geïntegreerde politie is het mogelijk naast de 
mobiliteitscycli, die vijfmaal per jaar plaatsvinden, deel te nemen aan de aspirantenmobiliteit. 
De aspirantenmobiliteit wordt georganiseerd bij de start van een nieuwe basisopleiding tot 
inspecteur in een politieschool. Binnen deze extra mobiliteit wordt een onderscheid gemaakt 
tussen vijf categorieën, waarbij categorie C staat voor de aanwijzing van een aspirant-
inspecteur aan een zone bij het begin van de opleiding.
Elke politiezone kan zich na een vruchteloze mobiliteitsronde formeel engageren om gebruik te 
maken van deze categorie C, om niet-ingevulde vacatures in te vullen, mits instemming van de 
gemeenteraad.
Het voordeel voor de zone is dat op deze manier altijd een aspirant-inspecteur wordt 
toegewezen en dat deze verplicht vijf jaar in de zone moet blijven. Nadeel is dat de zone geen 
inspraak heeft in de selectie van de aspirant-inspecteur. De aspirant is uiteraard geslaagd voor 
de basisopleiding en beschikt over de basiskennis en vaardigheden van elke inspecteur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de deelname aan deze 
aspirantenmobiliteit voor het invullen van één vacante functie.
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Juridische grond
Wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en 
hun rechthebbenden.
Wet van 21 mei 2015 tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse 
bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie.
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.

Argumentatie
In de derde mobiliteitscyclus van 2019 publiceerde de zone één vacante functie van inspecteur 
van politie voor de verkeerspolitie. Geen enkele kandidaat toonde interesse. Voor het invullen 
van één functie van inspecteur van politie voor de verkeerspolitie (afdeling verkeer) wil de zone 
daarom gebruikmaken van de mobiliteitscyclus voorbehouden voor de aspirant-inspecteurs, 
categorie C in 2020 (A1).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
in te stemmen met de deelname van de lokale politie Sint-Niklaas aan de mobiliteitscyclus 
voorbehouden voor de aspirant-inspecteurs, categorie C, en de navolgende ambtshalve 
aanwijzing, voor de invulling van één functie van inspecteur van politie in de afdeling verkeer, 
dienst verkeerspolitie.

3 2020_GR_00010 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: aanwerving contractueel personeelslid 
niveau A2 omwille van dringende nood (kabinet) en 
vacant verklaren van een functie van adviseur 
communicatie A2 (kabinet): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
Op het kabinet van de korpschef van de lokale politie Sint-Niklaas komt op 1 januari 2020 één 
functie van adviseur communicatie vrij. Om de operationaliteit van de dienst niet in het gedrang 
te brengen, is het belangrijk de functie zo snel mogelijk in te vullen. De korpschef wenst de 
functie in te vullen met een CALogpersoneelslid, niveau A2.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie omwille van dringende nood in te vullen via 
een contractuele aanwerving. Het gaat over een functie van adviseur van het niveau A2.
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Aan de gemeenteraad wordt eveneens gevraagd deze functie vacant te verklaren voor de 
mobiliteit 2020/01 van de geïntegreerde politie.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.
Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002.
Omzendbrief GPI 17 van 13 maart 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 van adviseur communicatie in het kabinet. Het is aangewezen de vacature zo 
snel mogelijk in te vullen omdat externe en interne communicatie cruciaal zijn voor een 
organisatie.
Tegelijkertijd wil de korpsleiding de functie van adviseur communicatie A2 publiceren in de 
gewone mobiliteitscyclus 2020/01 van de lokale politie Sint-Niklaas. Het is toegelaten de beide 
mogelijkheden te benutten. Wanneer via de statutaire weg een kandidaat gevonden wordt, 
wordt de procedure omwille van dringende nood stopgezet.

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Het budget voor deze vacature is voorzien binnen de personeelsbegroting van de politiezone 
2020.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
één CALogfunctie adviseur A2 communicatie voor het kabinet van de lokale politie Sint-Niklaas 
contractueel in te vullen, omwille van dringende nood.

Artikel 2
één functie van adviseur A2 communicatie voor het kabinet van de lokale politie Sint-Niklaas 
vacant te verklaren en deze te publiceren in de mobiliteitscyclus van de geïntegreerde politie.

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

HR

Gwen Merckx, korpschef van politie verlaat de zitting

4 2020_GR_00001   - Personeel: wijziging van de formatie en de 
rechtspositieregeling: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - HR

Verslag
Toegelicht door schepen Peter Buysrogge. 
Interpellaties van raadsleden Jos De Meyer, Jef Maes en Christel Geerts.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge. 
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gewijzigde formatie en rechtspositieregeling goed te 
keuren.

Juridische grond
Besluit van 7 december 2007 van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeente-
personeel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
werk, aangevuld met latere wijzigingen.

Argumentatie
Onderstaande tabel geeft de formatie weer. Per cluster wordt de huidige situatie en het voorstel 
voorgesteld en het verschil tussen beiden wordt vermeld.
In dit voorstel zit:
- de overdracht van medewerkers tussen de stad en het OCMW (powerpoint in bijlage);
- de voorgestelde aanpassingen op basis van beleidskeuzes (powerpoint in bijlage). 

Een uitgebreide motivatie, opgesplitst per cluster, voor de wijzigingen gebaseerd op de 
beleidskeuzes, werd eveneens toegevoegd als bijlage.
De gevolgen van de veranderingstrajecten zitten nog niet verwerkt in dit voorstel tot 
formatiewijziging.

  huidige situatie voorstel 2020 Verschil 
 Graad statutair contractueel statutair contractueel statutair contractueel
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DECRE. algemeen directeur 1 0 1 0 0 0

 
adjunct alg. 
directeur

1 0 0 1 -1 1

 financieel directeur 1 0 1 0 0 0
OMG A5aA5b 1 0 1 0 0 0
 A1aA2aA3a 3 0 3 0 0 0
 A1aA1bA2a 10,5 2,5 10,5 4,5 0 2
 B123 10 5 10 7 0 2
 C123 13 13,5 13 20 0 6,5
 D45 1 0 1 0 0 0
 D123 0 8,5 0 2 0 -6,5
CVT A5aA5b 1 0 1 0 0 0
 A1aA2aA3a 1 0 1 0 0 0
 A1aA1bA2a 7 1 8 1 1 0
 B45 5 0 6 0 1 0
 B123 16 20 14 21,3 -2 1,3
 C123 16 19,5 16 20 0 0,5
 D45 5 0 5 0 0 0
 D4 5 3 5 3 0 0
 D123 14 25,5 14 24,5 0 -1
WEL A1aA2aA3a 1 0 1 0 0 0
 A1aA1bA2a 5 1 3 1 -2 0
 B45 5 0 5 0 0 0
 B123 11,5 29,5 5,5 16 -6 -13,5
 C123 1 2 1 0,5 0 -1,5
 C12 30 31,5 30 32,5 0 1
 D45 1 0 1 0 0 0
 D123 8 15 8 14,5 0 -0,5
DIE A5aA5b 1 0 1 0 0 0
 A1aA1bA2a 8 0 9 0 1 0
 B45 1 0 1 0 0 0
 B123 6 5,5 7 7 1 1,5
 C123 19,5 24,5 19,5 25 0 0,5
 D45 1 0 1 0 0 0
 D123 7,5 4 7,5 4 0 0
TEC A5aA5b 1 0 1 0 0 0
 A6aA6bA7a 0 0 2 0 2 0
 A1aA2aA3a 3 0 4 0 1 0
 A1aA1bA2a 6 3 3 5 -3 2
 B45 6 0 6 0 0 0
 B123 16 7 15 8 -1 1
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 C123 2 14 2 16,5 0 2,5
 D45 33 0 33 0 0 0
 D4 35 7 37 7 2 0
 D123 50 76,5 50 78,5 0 2
OND A4aA4b 2 0 2 0 0 0
 A1aA2aA3a 4 0 4 1 0 1
 A1aA1bA2a 7 2 9 2 2 0
 B45 9 4 10 6 1 2
 B123 15 7 17 8 2 1
 C123 13 11,5 13,5 12 0,5 0,5
VAR A1aA2aA3a 0 1 0 3 0 2
 A1aA1bA2a 1 3 1 4 0 1
 B45 1 1 1 0 0 -1
 B123 1 2 1 3 0 1
 C123 7 14 7 13 0 -1
 D123 0 0,5 0 0,5 0 0
 Totaal 430 365 429,5 372,3 -0,5 7,3
 Totaal 795 801,8 6,8

Een overzicht van de financiële impact van de voorgestelde aanpassingen aan de formatie is 
terug te vinden in de nota rond het meerjarenplan 2020-2025, die goedgekeurd werd door 
de raad in zitting van 19 december 2019.

De aanpassing van de personeelsformatie brengt ook een aanpassing van de 
rechtspositieregeling met zich mee. Het betreft het opnemen van een aantal nieuwe 
weddeschalen (A10a-A10b en A6a-A6b-A7a) met de daaraan gekoppelde aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden en functionele loopbaan.

Zowel de aanpassing van de personeelsformatie als de aanpassing van de rechtspositieregeling 
werden onderhandeld met de vakorganisaties en resulteerden in een protocol van akkoord.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 21 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 17 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)

Artikel 1
de formatie als volgt goed te keuren:

  2020
 Graad statutair contractueel
DECRE. algemeen directeur 1 0
 adjunct alg. directeur 0 1
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 financieel directeur 1 0
OMG A5aA5b 1 0
 A1aA2aA3a 3 0
 A1aA1bA2a 10,5 4,5
 B123 10 7
 C123 13 20
 D45 1 0
 D123 0 2
CVT A5aA5b 1 0
 A1aA2aA3a 1 0
 A1aA1bA2a 8 1
 B45 6 0
 B123 14 21,3
 C123 16 20
 D45 5 0
 D4 5 3
 D123 14 24,5
WEL A1aA2aA3a 1 0
 A1aA1bA2a 3 1
 B45 5 0
 B123 5,5 16
 C123 1 0,5
 C12 30 32,5
 D45 1 0
 D123 8 14,5
DIE A5aA5b 1 0
 A1aA1bA2a 9 0
 B45 1 0
 B123 7 7
 C123 19,5 25
 D45 1 0
 D123 7,5 4
TEC A5aA5b 1 0
 A6aA6bA7a 2 0
 A1aA2aA3a 4 0
 A1aA1bA2a 3 5
 B45 6 0
 B123 15 8
 C123 2 16,5
 D45 33 0
 D4 37 7
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 D123 50 78,5
OND A4aA4b 2 0
 A1aA2aA3a 4 1
 A1aA1bA2a 9 2
 B45 10 6
 B123 17 8
 C123 13,5 12
VAR A1aA2aA3a 0 3
 A1aA1bA2a 1 4
 B45 1 0
 B123 1 3
 C123 7 13
 D123 0 0,5
 Totaal 429,5 372,3
 Totaal 801,8

Artikel 2
de aanpassingen aan de rechtspositieregeling goed te keuren.
Een exemplaar van het voorstel tot aanpassing van de rechtspositieregeling wordt als bijlage 
aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Bijlagen
GR_202001_wijziging formatie
GR_OR_202001_overdracht stad_OCMW
GR_202001_motivatie_wijziging formatie
Voorstel tot aanpassing rechtspositieregeling jan 2020
protocol wijziging personeelsformatie
protocol wijziging rechtspositieregeling

Publieke veiligheid en noodplanning

5 2020_GR_00003 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van 
verkennersfuif Down Under Sint-Kristoffel 2020: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de verkennersfuif Down Under van scoutsgroep Sint-Kristoffel, een 
muzikaal evenement dat plaatsheeft op vrijdag 7 februari 2020, wordt aan de gemeenteraad 
gevraagd een tijdelijke politieverordening vast te stellen.
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Juridische grond
Wet van 28 december 1983, met latere wijzigingen, betreffende het verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunningsrecht.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
Nieuwe gemeentewet, artikelen 119, 119 bis en 135 § 2, 7°.

Argumentatie
Om het ontstaan van calamiteiten en ernstige verstoringen van de openbare orde, alsook de 
gevolgen ervan, preventief te benaderen en zoveel mogelijk te beperken, is het sterk 
aangewezen tijdens de verkennersfuif Down Under 2020, volgende verbodsbepalingen uit te 
vaardigen:
- voor alle personen om binnen de evenementenzone, op het openbaar domein, in het bezit te 
zijn van geopende en/of open glazen recipiënten alcoholhoudende drank, behoudens op de 
vergunde terrassen;
- voor alle personen om op de evenementensite, in het bezit te zijn van geopende en/of 
gesloten glazen recipiënten drank;
- voor de organisatoren en alle horecazaken om binnen de evenementenzone, op het openbaar 
domein, drank in glasverpakking te schenken en te verkopen, behoudens op de vergunde 
terrassen;
- voor de organisatoren en hun partners (bijvoorbeeld sponsors), alle horecazaken en 
nachtwinkels om binnen de evenementenzone, promotionele en/of commerciële acties op te 
zetten die mogelijks een overmatige consumptie van alcoholhoudende dranken in de hand 
werken.

Aanvullende argumenten:
- er is elk jaar een aanzienlijk aantal minderjarigen op de verkennersfuif Down Under aanwezig;
- Down Under wordt georganiseerd in een omgeving met veel bewoning;
- tijdens Down Under is er een groot verloop van bezoekers tussen verschillende horecazaken 
en nachtwinkels, waarbij tijdens de avond en nacht glazen flessen sterke drank worden 
aangekocht;
- loutere sensibilisering is geen afdoend middel voor het garanderen van de openbare 
veiligheid.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de verkennersfuif Down Under 2020 goed te 
keuren.
Een exemplaar van deze verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.
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Bijlagen
20200207 Tijdelijke politieverordening Down Under

6 2020_GR_00032 Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de 
Ronde van Vlaanderen 2020: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Publieke veiligheid en noodplanning

Bondige toelichting
Naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen, een doortocht van de wielerwedstrijd 'Ronde van 
Vlaanderen voor Vrouwen' en 'Ronde van Vlaanderen voor Elite', die plaatsheeft op 5 april 2020, 
wordt aan de gemeenteraad gevraagd een tijdelijke politieverordening goed te keuren.

Juridische grond

Nieuwe gemeentewet, artikel 119, 119bis en 135 § 2.
Wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, 
gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, artikel 21 en 22.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende 
koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet.
Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer.
Koninklijk besluit van 10 augustus 1998, artikel 7 § 2, 1° tot oprichting van de Commissies voor 
Dringende Geneeskundige Hulpverlening.
Koninklijk besluit van 1 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de 
aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag.
Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van 
noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de 
burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die 
een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.
Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-
terreinwedstrijden.
Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 
interventieplannen.
Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines.
Ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken 
houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving.
Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de 
nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen.
Omzendbrief OOP45 ter begeleiding van het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de 
wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden.
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Omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving 
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties.

Argumentatie
Op zondag 5 april 2020 doorkruisen de wielerwedstrijden 'Ronde van Vlaanderen voor dames 
elite' en 'Ronde van Vlaanderen voor heren elite' het grondgebied van de stad Sint-Niklaas. De 
doortocht van deze wielerwedstrijden brengt traditioneel een enorme volkstoeloop met zich 
mee. Langsheen de reisweg van de wielerwedstrijden worden tal van commerciële activiteiten 
georganiseerd. Dergelijke activiteiten worden voornamelijk georganiseerd op locaties die op 
zich al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte 
van deze delen van de reisweg verhoogd moeten worden. Een coördinatie en een overleg 
tussen de verschillende organisatoren van de activiteiten op dezelfde locatie zijn aangewezen 
om de nodige afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers, parking… teneinde de 
overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken.
Een aantal bijkomende maatregelen dringt zich op om de veiligheid van de toeschouwers te 
kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen:
- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg;
- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen 
de reisweg en de bestuurlijke overheid;
- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat 
de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
De gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn 
opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad.
Artikel 2 §1 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
laat aan de gemeenteraad de keuzevrijheid politiestraffen of administratieve sancties te 
bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen 2020 goed te 
keuren.
Een exemplaar van de verordening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Politieverordening Ronde van Vlaanderen 2020

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie
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7 2020_GR_00015 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw: leden algemene vergadering en raad 
van bestuur: wijziging

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden.
Beantwoord door schepen Bart De Bruyne.
Interpellatie van raadslid Christel Geerts.

Bondige toelichting
In zitting van 24 mei 2019 stelde de gemeenteraad de algemene vergadering van Jeugdwerk 
Ondersteunen in Sint-Niklaas samen en droeg ze leden voor de raad van bestuur voor. 
De N-VA fractie vraagt de vervanging van een lid in de algemene vergadering en de raad van 
bestuur.
De sp.a-fractie vraagt de vervanging van een lid in de raad van bestuur. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en deel 2, titel 3, hoofdstuk 3. 
Statuten JOS vzw.

Argumentatie
De N-VA fractie verzoekt per e-mail van 6 januari 2020 de vervanging van één van de 
vertegenwoordigers van de fractie in de organen van Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas 
vzw. Gevraagd wordt de heer Matthias Behiels in de algemene vergadering en de raad van 
bestuur te vervangen door mevrouw Tchantra Van De Walle. 
De sp.a-fractie verzoekt per e-mail van 8 januari 2020 de vervanging van één van de 
vertegenwoordigers van de fractie in de raad van bestuur van Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-
Niklaas vzw, gezien deze persoon geen deel uitmaakt van de algemene vergadering. Mevrouw 
Bo Van Daele zal in de raad van bestuur vervangen worden door mevrouw Sara Salarkiya.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de heer Matthias Behiels als lid van de algemene vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw, met ingang van heden, te vervangen door mevrouw Tchantra Van De Walle.

Artikel 2
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mevrouw Tchantra Van De Walle voor te dragen als lid van de raad van bestuur van Jeugdwerk 
Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw, ter vervanging van de heer Matthias Behiels.

Artikel 3
mevrouw Sara Salarkiya voor te dragen als lid van de raad van bestuur van Jeugdwerk 
Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw, ter vervanging van mevrouw Bo Van Daele. 

8 2020_GR_00016 Stedelijke academie voor muziek, woord en dans: leden 
academieraad: wijziging

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
In zitting van 22 februari 2019 stelde de gemeenteraad de academieraad van de stedelijke 
academie voor muziek, woord en dans samen.
De N-VA fractie vraagt de vervanging van een lid in deze academieraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 245.
Gemeenteraadsbeslissing van 24 augustus 2018 houdende nieuwe vaststelling 
academiereglement stedelijke academie voor muziek, woord en dans.

Argumentatie
De N-VA fractie verzoekt per e-mail van 6 januari 2020 de vervanging van één van de 
vertegenwoordigers van de fractie in de academieraad van de stedelijke academie voor muziek, 
woord en dans. De heer Matthias Behiels wordt vervangen door de heer Marcel Van Looy. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de heer Matthias Behiels als lid namens N-VA in de academieraad van de stedelijke academie 
voor muziek, woord en dans, met ingang van heden, te vervangen door de heer Marcel Van 
Looy. 

9 2020_GR_00017 Stedelijke openbare bibliotheek: leden beheerscommissie: 
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wijziging

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
In zitting van 22 maart 2019 stelde de gemeenteraad de beheerscommissie van de stedelijke 
openbare bibliotheek samen. 
De N-VA fractie vraagt de vervanging van een lid in deze beheerscommissie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 245.
Organiek reglement van de stedelijke openbare bibliotheek.

Argumentatie
De N-VA fractie verzoekt per e-mail van 6 januari 2020 de vervanging van één van de 
vertegenwoordigers van de fractie in de beheerscommissie van de stedelijke openbare 
bibliotheek. De heer Matthias Behiels wordt vervangen door de heer Jan Verhofstadt.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de heer Matthias Behiels als stemgerechtigd lid in de beheerscommissie van de stedelijke 
openbare bibliotheek, met ingang van heden, te vervangen door de heer Jan Verhofstadt. 

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

10 2019_GR_00392 Werken: rioproject aansluiting Hoogkameren: bijkomende 
opdracht ontwerper: addendum aan de 
samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
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In zitting van 21 december 2018 ging de gemeenteraad akkoord om in het kader van het 
rioproject 'aansluiting Hoogkameren' voor de studieopdracht een overeenkomst af te sluiten 
tussen enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Niklaas en anderzijds de ontwerper Talboom nv.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de uitbreiding van de opdracht voor de studieopdracht 
van de ontwerper goed te keuren als addendum aan de samenwerkingsovereenkomst.

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 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42 § 1, 1°a en de daarbij behorende 
koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 21 juni 2019 houdende vaststelling van de definitie 
dagelijks bestuur.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 19 december 2019 houdende vaststelling van 
verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
Dit rioproject bestaat uit twee delen:
- het bovengemeentelijk project aansluiting Hoogkameren ten laste van Aquafin nv;
- het gemeentelijk project voor aansluiting van Houten Schoen, Eigenlostraat, Galgstraat (deel) 
en Hoge Heerweg (deel).
In zitting van 25 februari 2019 besliste het college expliciet te bevestigen dat na goedkeuring 
van het ontwerp voor 'aansluiting Hoogkameren' de wegenis- en rioleringswerken in het 
gemeentelijk aandeel zullen uitgevoerd worden in één gezamenlijk aanbestedingsdossier met 
Aquafin nv.
Op basis van de aangepaste subsidieaanvraag die in 2018 bij de Vlaamse Milieumaatschappij 
werd ingediend, was het gemeentelijk aandeel geraamd op een bedrag van 3.142.000 EUR, 
exclusief btw. Het gemeentelijk aandeel in de studieopdracht wordt momenteel indicatief 
geraamd op 155.000 EUR, exclusief btw.
Voor het gemeentelijk aandeel in deze werken moeten ook de afkoppelingen op privédomein 
gebeuren. Het is aangewezen voor deze opdracht een uitbreiding te voorzien aan de 
overeenkomst met het studiebureau Talboom nv. Kostprijs: driehonderd woningen aan 415 EUR 
per woning en tien bedrijven aan 720 EUR per bedrijf, of een totaal bedrag van 131.700 EUR, 
exclusief btw.
Daarnaast wordt aan de ontwerper gevraagd om een start- en projectnota op te maken voor de 
aanvraag van een fietssubsidiedossier en een meer uitgebreid stedenbouwkundig ontwerp voor 
de wegenis in dit dossier (in de studieovereenkomst zoals afgesloten met Aquafin nv is enkel de 
herstelling van de wegenis in de oorspronkelijke toestand voorzien). Kostprijs: 19.280 EUR, 
exclusief btw.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
in het kader van het rioproject aansluiting Hoogkameren een addendum aan de 
samenwerkingsovereenkomst met de ontwerper, studiebureau Talboom nv, goed te keuren 
voor bijkomende opdrachten voor de opmaak van de afkoppelingsstudies op privédomein, voor 
het fietssubsidiedossier en het stedenbouwkundig ontwerp van de wegenis.

Bijlagen
Addendum bij de overeenkomst Hoogkameren

11 2020_GR_00024 Leveringen: ICT: datacenter infrastructuur vernieuwing: 
wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden 
goed te keuren.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 2 4° en artikel 15 en de daarbij behorende 
koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 2 6° en 7° en artikel 47 en de daarbij behorende 
koninkljke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 21 juni 2019 houdende vaststelling van de definitie 
dagelijks bestuur.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 19 december 2019 houdende vaststelling van 
verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In zitting van 6 maart 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen akkoord te 
gaan om een beroep te doen op de raamovereenkomst voor het aankopen of huren van ICT-
apparatuur (hardware en software) voor de stad en het OCMW Sint-Niklaas, gegund door VITO 
(Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).
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In zitting van 5 mei 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen akkoord te gaan 
met het vrijblijvend instappen namens het stadsbestuur en OCMW van Sint-Niklaas op de 
opdrachtencentrale van de organisatie Belnet betreffende netwerkmateriaal en bijhorende 
diensten, gegund aan de firma Securelink nv, Uilenbaan 80, 2160 Wommelgem.
In zitting van 28 oktober 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen akkoord te 
gaan met het vrijblijvend instappen op de aankoopcentrale betreffende het leveren van 
licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's met betrekking tot 
standaardsoftware, gegund door Cipal dv aan de firma Comparex België bvba, Buro & Design 
Center, Esplanade Heysel nummer 1 bus 3B lokaal 315, BE 0479.477.829, met het oog op 
toekomstige potentiële afnames door de afdeling ICT. De firma Comparex België bvba werd 
inmiddels overgenomen door SoftwareONE Belgium bvba.
In zitting van 28 oktober 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen tevens 
principieel akkoord te gaan met de uitvoering, werkwijze, budgettering en vooropgestelde 
doelstellingen van het project 'ICT datacenter infrastructuur vernieuwing 2020'.
De afdeling ICT heeft, in overleg met het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten), 
een prijsvergelijking opgesteld gehouden op basis van de twee eerstvermelde aankoop- en 
opdrachtencentrales. In principe kan het bestuur rechtstreeks afnemen op elk van deze 
contracten (aangezien de plaatsingsprocedure reeds gebeurd is door het oorspronkelijke 
opdrachtgevende bestuur), maar aangezien er meerdere opties mogelijk zijn, heeft de afdeling 
ICT met de firma onderhandeld om zo optimaal mogelijke prijzen en voorwaarden te bedingen. 
Tevens kan het stadsbestuur, als vennoot in de dienstverlenende vereniging Cipal, 
gebruikmaken van hun diensten (in-house principe).
De firma Securitas nv heeft deelgenomen aan de besprekingen, maar heeft geen finale offerte 
afgeleverd aangezien ze niet konden beantwoorden aan de totale vraag.
De firma Securelink nv heeft een complete finale offerte ingediend. De indicatieve raming van 
de onderdelen waar deze firma het sterkst scoort bedraagt 545.000 EUR + 114.450 EUR (21 % 
btw) = 659.450 EUR. Dit omvat de aankoop + installatie + onderhoud (vijf jaar) van de algemene 
redundante serveromgeving, het interne datacenternetwerk en interne firewalls. De firma 
Securelink nv heeft veel ervaring met Nutanix Hyperconverged Systemen en is Master Partner 
van Nutanix voor het opzetten van onze redundante serveromgeving. De firma Securelink nv 
maakt tevens deel uit van Orange Cyberdefense en heeft een grote expertise op vlak van 
security, mede door het implementeren van netwerksegmentatie door middel van het opzetten 
van een intern datacenternetwerk en interne firewalls.
De firma Cipal dv heeft een complete finale offerte ingediend. De indicatieve raming van de 
onderdelen waar deze firma het sterkst scoort bedraagt 325.000 EUR + 68.250 EUR (21 % btw) = 
393.250 EUR. Dit omvat de aankoop + installatie + onderhoud (vijf jaar) van de Citrix-servers en 
de back-up oplossing.De firma Cipal dv is een gekende en betrouwbare partner, die kwalitatieve 
hardware met degelijke service levert tegen een gunstige prijs.
Voor het vernieuwen van onze Citrix-omgeving is, naast het kopen van de vermelde hardware 
en support, ook een vernieuwing van de Citrix-software nodig. De Citrix software moet 
geüpgraded worden van 'Standaard' naar 'Advanced' en er kan best een 'long term 
maintenance'-overeenkomst van drie jaar worden afgesloten. Dit laat toe om de continuïteit van 
de oplossing te garanderen en tevens levert dit momenteel gunstigere prijzen op vergeleken 
met de vroegere éenjarige verbintenissen.
De Citrix software-upgrade, inclusief drie jaar onderhoud, kan worden afgenomen via de 
aankoopcentrale van C-Smart bij SoftwareONE Belgium bvba. De indicatieve raming voor dit 
deel bedraagt 165.000 EUR + 34.650 EUR (21 % btw) = 199.650 EUR.
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De totale indicatieve raming voor deze opdracht komt zo op 1.252.350 EUR (inclusief btw). De 
bestekken betreffende de aankoop- en opdrachtencentrales kunnen ingekeken worden na 
overleg met het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten), omwille van de 
vertrouwelijkheid van deze documenten.

Adviezen
ICT (ICT): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de wijze van gunning, de indicatieve raming (545.000 EUR + 114.450 EUR (21 % btw) = 659.450 
EUR) en de voorwaarden vast te stellen voor de aankoop, de installatie en het onderhoud (vijf 
jaar) van de algemene redundante serveromgeving, het interne datacenternetwerk en interne 
firewalls, op basis van de voorwaarden van het raamcontract van de organisatie Belnet 
betreffende netwerkmateriaal en bijhorende diensten, gegund aan de firma Securelink nv, 
Uilenbaan 80, 2160 Wommelgem.

Artikel 2
de wijze van gunning, de indicatieve raming (325.000 EUR + 68.250 EUR (21 % btw) = 393.250 
EUR) en de voorwaarden vast te stellen voor de aankoop, de installatie en het onderhoud (vijf 
jaar) van de Citrix-servers en de back-up oplossing, in-house te gunnen aan de dienstverlenende 
vereniging Cipal, Bell-Telephonelaan 2 D 2440 Geel, BE 0219.395.192.

Artikel 3
de wijze van gunning, de indicatieve raming (165.000 EUR + 34.650 EUR (21 % btw) = 199.650 
EUR) en de voorwaarden vast te stellen voor het afsluiten van een driejarige 'long term 
maintenance'-overeenkomst en een upgrade van de Citrix-software van 'Standaard' naar 
'Advanced', op basis van de voorwaarden van het raamcontract betreffende het leveren van 
licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's met betrekking tot 
standaardsoftware, gegund door Cipal dv aan de firma Comparex België bvba. Deze firma is 
inmiddels overgenomen door SoftwareONE Belgium bvba, Leonardo da Vincilaan 19 1831 
Diegem, BE 0844.127.058.

12 2020_GR_00026 Leveringen: personeel: aankoop van een softwarepakket 
voor loonbeheer: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden goed te 
keuren.

Juridische grond

Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
De vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne (Welzijnswet en zijn 
uitvoeringsbesluiten, aangaande KB’s, ARAB, AREI, CODEX, VLAREM…).
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, meer bepaald artikelen 38, § 1, 1° c en 43.
Decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 21 juni 2019 houdende vaststelling van de definitie 
dagelijks bestuur.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 19 december 2019 houdende vaststelling van 
verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
De afdeling personeel wenst een nieuw personeelsbeheersysteem (met loonverwerking en 
budgetbeheer) aan te schaffen. De indicatieve raming hiervoor bedraagt 820.000 EUR over een 
duurtijd van vijf jaar (na de initiële implementatie).
Het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten) heeft een bestek en een 
selectieleidraad opgesteld, in overleg met de afdeling personeel en de afdeling ICT. Deze 
selectieleidraad en het bestek met bijhorende bijlagen zijn in bijlage toegevoegd aan deze nota.
Er wordt geopteerd voor een mededingingsprocedure met onderhandeling (MMO, 
tweetrapsprocedure), aangezien onderhandelingen wenselijk zijn om met de technische 
ontwikkelingen van de markt rekening te houden en optimaal te kunnen reageren op de 
voorstellen van de firma's.
De opdracht bestaat uit één perceel. Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese 
bekendmaking.
Volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- functionele kwaliteit (45 %);
- technische kwaliteit (14 %);
- service en ondersteuning (6 %);
- prijs (35 %).
De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit vertegenwoordigers van:
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de afdeling personeel;
- de afdeling ICT.

Adviezen
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Wedden en beheer: Gunstig advies.
ICT (ICT): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de wijze van gunning (mededingingsprocedure met onderhandeling (met Europese 
bekendmaking)), de indicatieve raming (677.685,95 EUR + 142.314,05 EUR (21 % btw) = 820.000 
EUR) en de voorwaarden betreffende het implementeren van een personeelsbeheersysteem 
(inclusief loonverwerking en budgetbeheer), met een contractduur van vijf jaar na de initiële 
implementatie, goed te keuren.

Artikel 2
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit vertegenwoordigers 
van:
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de afdeling personeel;
- de afdeling ICT.

Bijlagen
2020-004 selectieleidraad
2020-004 loonsoftware bestek
2020-004 loonsoftware antwoordformulier

13 2020_GR_00012   - Diensten: dienstverlening: gebruikmaken van GIAS via  
samenwerkingsovereenkomst eGov: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
De provincie Oost-Vlaanderen stelt (via eGov) zijn Gemeenschappelijk Archief- en 
Informatiesysteem (GIAS) ter beschikking aan de Oost-Vlaamse lokale besturen, en stimuleert 
het gebruik ervan. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het 
Gemeenschappelijk Archief- en Informatiesysteem 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.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 21 juni 2019 houdende vaststelling van de definitie 
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dagelijks bestuur.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 19 december 2019 houdende vaststelling van 
verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
Lokale overheden hebben het vaak moeilijk om efficiënt die specialismen te leveren die 
noodzakelijk zijn voor de goede werking van hun administratie.
Deze overheden zijn betrokken in heel wat processen waar de provincie Oost-Vlaanderen ook 
actor is.
De efficiënte werking van de lokale overheden is in het belang van alle actoren (burger, 
ondernemingen, andere overheden ...). De provincie Oost-Vlaanderen kan vanuit haar bestaande 
intermediaire rol en invulling gevend aan artikel 2 (§2, 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.
Een archiefbeheersysteem is nodig om metadata en processen in archief- en informatiebeheer 
beter te kunnen beheren. Door metadata en processen op een juiste manier te beheren, kunnen 
documenten op lange termijn bewaard worden, zowel in analoge als digitale context. Burgers 
en medewerkers van een betrokken organisatie hebben hierdoor makkelijker toegang tot 
informatie, dit conform de relevante wetgeving.
De provincie Oost-Vlaanderen stelt het archiefbeheersysteem ter beschikking, inclusief 
dienstverlening (zie overeenkomst in bijlage).
De provincie Oost-Vlaanderen wil de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit in de werking van 
archief- en informatiebeheer bij Oost-Vlaamse lokale besturen bevorderen, dit door eenzelfde 
basis te leggen voor archief- en informatiebeheer. Het archiefbeheersysteem verbetert de 
toegankelijkheid en beschikbaarheid van overheidsinformatie en -documenten voor burgers en 
personeel van de lokale besturen. De provincie Oost-Vlaanderen stimuleert de Oost-Vlaamse 
lokale besturen om overheidsinformatie en -documenten via het archiefbeheersysteem publiek 
te maken.
Het team archief wenst het basispakket af te nemen, voor een kost in het eerste jaar van 9.800 
EUR (exclusief btw) en jaarlijks vanaf het tweede jaar een kost van 4.650 EUR (exclusief btw). 
De overige niveaus binnen de pakketten bieden extra's aan (licenties, hosting, SaaS-
implementaties ...) en zijn (nog) niet van toepassing.
Het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten) adviseert om deze 
samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen (eGov) goed te keuren.

Adviezen
Dienstverlening (DST): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
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akkoord te gaan om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de provincie Oost-
Vlaanderen (eGOV) voor het ter beschikking stellen van hun Gemeenschappelijk Archief- en 
Informatiesysteem (GIAS) tegen volgende voorwaarden:
- kostprijs op jaarbasis: 4.650 EUR (exclusief btw);
- extra instapkost in het eerste jaar: 5.150 EUR (exclusief btw);
- duurtijd van minimaal één jaar, met jaarlijks stilzwijgende verlenging. Er is een eventuele 
uitstapkost van 2.324 EUR (exclusief btw).

Bijlagen
Samenwerkingsovereenkomst

14 2020_GR_00025 Diensten: dienstverlening: softwarepakket inname 
openbaar domein: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden goed te 
keuren. 

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
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 41 §1, 1° en de daarbij behorende koninklijke besluiten en alle 
latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 21 juni 2019 houdende vaststelling van de definitie 
dagelijks bestuur.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 19 december 2019 houdende vaststelling van 
verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door het team overheidsopdrachten 
(leveringen en diensten), in samenspraak met de cluster dienstverlening en de afdeling ICT.
Deze opdracht bestaat uit één perceel. Er wordt uitgegaan van een vaste contractperiode van 
vijf jaar, die start na de voorlopige oplevering van het softwarepakket.
Volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- prijs (30 %);
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- functionaliteiten en technische mogelijkheden (40 %);
- gebruiksvriendelijkheid (10 %);
- plan van aanpak (10 %);
- Service Level Agreement (SLA) (10 %).
De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit (vertegenwoordigers van):
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de cluster dienstverlening;
- de afdeling ICT;
- de algemeen directeur.
De geïmpacteerde diensten (onder andere evenementen, beleidsondersteuning, GAS, IOW, 
afdeling plannen en ontwikkelen ...) zullen tevens geconsulteerd worden bij de opmaak van de 
gunningsbeslissing.

Adviezen
ICT (ICT): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de wijze van gunning (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking (nationaal)), de indicatieve raming (185.000 EUR + 38.850 EUR (21 % btw) = 
223.850 EUR) en de voorwaarden betreffende het leveren en implementeren van een 
softwarepakket voor het afhandelen van aanvragen inname van het openbaar domein, toegang 
tot autoluwe zones en evenementen met koppeling met GIPOD, goed te keuren.

Artikel 2
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van:
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de cluster dienstverlening;
- de afdeling ICT;
- de algemeen directeur.
De geïmpacteerde diensten (onder andere evenementen, beleidsondersteuning, GAS, IOW, 
afdeling plannen en ontwikkelen ...) zullen tevens geconsulteerd worden bij de opmaak van de 
gunningsbeslissing.

Bijlagen
ICT annex lastenboek
2020-007 IOD bestek

15 2020_GR_00011 Diensten: beheer openbaar domein Sinaai op basis van 
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beeldkwaliteit: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring

AFGEVOERD

Lore Baeten, raadslid (CD&V) betreedt de zitting

16 2020_GR_00021 Diensten: sport- en recreatiepark Puyenbeke: aanstellen 
dienstverlener voor algemene en juridische 
ondersteuning: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
De punten 16, 17 en 18 werden samen behandeld.
Raadsleden Kris Van der Coelden, Johan Uytdenhouwen en Jef Maes lichten de vraag tot 
afvoering van agendapunt 16, 17 en 18 toe.
Antwoord door schepen Peter Buysrogge.
Toelichting door schepen Peter Buysrogge. 
Interpellatie van raadsleden Frans Wymeersch, Jos De Meyer, Julien Ghesquière, Jef Maes en 
Christel Geerts.
Beantwoord door schepenen Peter Buysrogge en Bart De Bruyne. 

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden goed te 
keuren.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd 
bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 89 § 1, 2° (de goed te keuren uitgave exclusief 
btw bereikt de drempel van 750.000 EUR niet) en de daarbij behorende koninklijke besluiten en 
alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 56 §3, 5°.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 21 juni 2019 houdende vaststelling van de definitie 
dagelijks bestuur.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 19 december 2019 houdende vaststelling van 
verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.
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Argumentatie
Bij de start van het strategisch project 'sport- en recreatiepark Puyenbeke' lijkt het zinvol een 
overheidsopdracht op te starten voor het verkrijgen van algemene en juridische ondersteuning 
bij de realisatie van een nieuw zwembad in Sint-Niklaas.
In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door het team overheidsopdrachten, 
in overleg met de projectmanager van het strategisch project 'sport- en recreatiepark 
Puyenbeke' en de beleidsadviseur die het project begeleidt.
Het bestek is in bijlage toegevoegd.
Volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- de voorgestelde methodologie, inbegrepen de realistische inschatting van de tijd nodig voor 
het uitvoeren van de opdracht, met als subcriteria (60 %):
     - plan van aanpak (met een indicatie van tijdsplanning) (40 %);
     - interactie tussen de verschillende partijen (10 %);
     - coördinatie, opvolging en rapportage van de uitvoering (10 %);
- prijs (40 %).
Het gewicht van het gunningscriterium 'prijs' staat op 40 % van de totaalscore omdat deze 
opdracht een aanzienlijke creativiteit en deskundigheid vergt. Hierdoor primeert de 
voorgestelde methodologie in de beoordeling.
De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit vertegenwoordigers van:
- het team beleidsondersteuning;
- de dienst sport (beheerder Sinbad), tevens projectmanager;
- het team overheidsopdrachten;
- de algemeen directeur.

De indicatieve raming bedraagt 165.289,25 EUR + 34.710,75 EUR (21 % btw) = 200.000 EUR 
gedurende het volledige PPS-traject (publiek-private samenwerking).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Adviezen
Beleidsondersteuning (BEL): Gunstig advies.
Gelet op de specificiteit van publiek-private samenwerkingen volgens de DBFMO-formule is het 
raadzaam ons te laten ondersteunen door een gespecialiseerde firma. 

Sport (SPO): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 21 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld), 12 stemmen tegen (Vlaams Belang, sp.a en 
PVDA) en 6 onthoudingen (CD&V)

Artikel 1
de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), de 
indicatieve raming (165.289,25 EUR + 34.710,75 EUR (21 % btw) = 200.000 EUR gedurende het 
volledige PPS-traject) en de voorwaarden goed te keuren voor het aanstellen van een 
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dienstverlener voor algemene en juridische ondersteuning bij de realisatie van een nieuw 
zwembad in Sint-Niklaas.

Artikel 2
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit vertegenwoordigers 
van:
- het team beleidsondersteuning;
- de dienst sport (beheerder Sinbad);
- het team overheidsopdrachten;
- de algemeen directeur.

Bijlagen
2020-009 - algemene en juridische ondersteuning

17 2020_GR_00022 Diensten: sport- en recreatiepark Puyenbeke: opmaak 
ruimtelijke visie: uitbreiding opdracht 'groene lobben': 
principe: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
In zitting van 17 oktober 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen het 
aanstellen van een studiebureau, voor de opmaak van een streefbeeld voor de noordelijke 
groene lobben uit het lobbenstadmodel Sint-Niklaas, te gunnen aan de firma Palmbout Urban 
Landscapes, Scheidamsedijk 44, 3011 ED Rotterdam, Nederland.
Voor de realisatie van het sport- en recreatiepark Puyenbeke is het noodzakelijk een ruimtelijke 
visie te laten ontwikkelen. Dit kan op basis van een uitbreiding van de opdracht 'groene lobben'.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de uitbreiding van deze opdracht.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, in het bijzonder artikel 26 § 1, 2°, a en de daarbij behorende koninklijke besluiten en 
alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, artikel 56 §3, 5°.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 21 juni 2019 houdende vaststelling van de definitie 
dagelijks bestuur.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 19 december 2019 houdende vaststelling van 
verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.
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Argumentatie
Het is mogelijk om de huidige streefbeeldstudie te laten uitmonden in een concreet 
inrichtingsvoorstel voor een belangrijk deel van de Molenbeekvallei. Er kan verder gewerkt 
worden op de uitgangspunten die in de streefbeeldstudie zijn vastgesteld.
De opdracht zal volgende fasen omvatten:
- Inventarisatie wensen en randvoorwaarden/opstellen modellen;
- Opstellen aangescherpte planvarianten;
- Uitwerking inrichtingsplan sport- en recreatiepark Puyenbeke.
De opmaak van een ruimtelijke visie voor het sport- en recreatiepark Puyenbeke zal synchroon 
lopen met een studie naar de mobiliteitseffecten en een participatieproces.

Adviezen
Ruimtelijke planning: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 21 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 18 stemmen tegen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA) 

Artikel 1
de opdracht voor het opmaken van een streefbeeld voor de noordelijke groene lobben uit het 
lobbenstadmodel Sint-Niklaas, gegund aan de firma Palmbout Urban Landscapes, 
Scheidamsedijk 44, 3011 ED Rotterdam, Nederland, uit te breiden met de opmaak van een 
ruimtelijke visie voor de realisatie van het sport- en recreatiepark Puyenbeke. 
De indicatieve raming voor deze uitbreiding bedraagt 37.770 EUR + 7.931,70 EUR (21 % btw) = 
45.701,70 EUR.

18 2020_GR_00023 Diensten: sport- en recreatiepark Puyenbeke: aanstellen 
dienstverlener voor ondersteuning bij het 
participatietraject (en optioneel het uitwerken van een 
communicatiestrategie en -campagne): wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden goed te 
keuren.

Juridische grond
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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 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42 § 1, 1° a en de daarbij horende koninklijke 
besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 56 §3, 5°.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 21 juni 2019 houdende vaststelling van de definitie 
dagelijks bestuur.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 19 december 2019 houdende vaststelling van 
verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
Voor de realisatie van het sport- en recreatiepark Puyenbeke is het noodzakelijk een externe 
dienstverlener aan te stellen voor de ondersteuning bij het participatietraject. De mogelijkheid 
om een communicatiestrategie en -campagne te laten uitwerken door deze externe 
dienstverlener wordt eveneens voorzien als een toegestane optie.
De indicatieve raming bedraagt 82.644,62 EUR + 17.355,38 EUR (21 % btw) = 100.000 EUR 
gedurende het hele participatietraject, inclusief het uitwerken van een communicatiestrategie 
en -campagne.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door het team overheidsopdrachten 
(leveringen en diensten) in overleg met de dienst jeugd en participatie.
Het bestek is in bijlage toegevoegd.
Als toegestane optie, is de mogelijkheid om een communicatiestrategie en -campagne te laten 
uitwerken voorzien.
Een toegestane optie is een optie waarvoor de inschrijvers niet verplicht zijn om prijs te geven. 
Tevens is de aanbestedende overheid niet verplicht om een optie af te nemen noch bij de 
sluiting, noch tijdens de uitvoering van de opdracht. Het is wettelijk verplicht om de geraamde 
kostprijs van een toegestane optie mee te tellen bij de totale raming.
De geraamde kostprijs voor het uitwerken van een communicatiestrategie en -campagne 
bedraagt 20.000 EUR, btw inbegrepen.
De volgende gunningscriteria worden voorgesteld:
- kostprijs (30 %);
- visie (40 %);
- plan van aanpak (30 %).
Het gewicht van het gunningscriterium 'prijs' staat op 30 % van de totaalscore omdat deze 
opdracht een aanzienlijke creativiteit en deskundigheid vergt. Hierdoor primeren de kwaliteit 
van de aanpak en de visie in de beoordeling. In het bestek wordt eveneens meegegeven dat de 
firma de kostprijs van 66.115,70 EUR (exclusief btw) of 80.000 EUR (inclusief btw) niet mag 
overschrijden voor de ondersteuning bij het participatietraject.
De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit vertegenwoordigers van:
- de dienst jeugd en participatie;
- het team beleidsondersteuning;
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- de afdeling plannen en ontwikkelen;
- de dienst sport (beheerder Sinbad);
- het team overheidsopdrachten.

Adviezen
Participatie: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 21 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 18 stemmen tegen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)

Artikel 1
de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), de 
indicatieve raming (82.644,62 EUR + 17.355,38 EUR (21 % btw) = 100.000 EUR) en de 
voorwaarden goed te keuren voor het aanstellen van een dienstverlener voor ondersteuning bij 
het participatietraject (en optioneel het uitwerken van een communicatiestrategie en -
campagne) in kader van de realisatie van het sport- en recreatiepark Puyenbeke.

Artikel 2
dat de jury voor het objectief beoordelen van de offertes zal bestaan uit vertegenwoordigers 
van:
- de dienst jeugd en participatie;
- het team beleidsondersteuning;
- de afdeling plannen en ontwikkelen;
- de dienst sport (beheerder Sinbad);
- het team overheidsopdrachten.

Bijlagen
2020-012 - ondersteuning participatietraject

19 2020_GR_00027 Diensten: sport- en recreatiepark Puyenbeke: aanstellen 
dienstverlener voor de opmaak van een 
mobiliteitseffectenrapport: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Voor de realisatie van het sport- en recreatiepark Puyenbeke heeft het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 6 januari 2019 beslist een externe dienstverlener aan 
te stellen voor de opmaak van een mobiliteitseffectenrapport.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hier kennis van te nemen.
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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 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42 § 1, 1° a en de daarbij horende koninklijke 
besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 56 §3, 5°.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 21 juni 2019 houdende vaststelling van de definitie 
dagelijks bestuur.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 19 december 2019 houdende vaststelling van 
verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
De indicatieve raming voor de opmaak van een mobiliteitseffectenrapport bedraag 25.000 EUR 
+ 5.250 EUR (21 % btw) = 30.250 EUR. De opdracht zal gegund worden door wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. In het kader van deze opdracht 
werd een bestek opgesteld door het team overheidsopdrachten leveringen en diensten in 
overleg met de afdeling plannen en ontwikkelen. Het bestek is in bijlage toegevoegd.
De volgende gunningscriteria werden vastgelegd door het college van burgemeester en 
schepenen:
- prijs (60 %);
- plan van aanpak (30 %);
- uitvoeringstermijn (10 %).

De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit vertegenwoordigers van:
- de afdeling plannen en ontwikkelen;
- het team overheidsopdrachten.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking), de indicatieve raming (25.000 EUR + 5.250 EUR (21 % btw) = 30.250 EUR) en de 
voorwaarden voor het aanstellen van een dienstverlener voor de opmaak van een 
mobiliteitseffectenrapport voor de realisatie van het sport- en recreatiepark Puyenbeke.

Bijlagen
2020-011 - MOBER Puyenbeke

OMGEVING
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Plannen en ontwikkelen

Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V) verlaat de zitting

20 2020_GR_00006 Diensten: ICT: digitalisering/intekening gemeentelijke 
ruimtelijke verordenende plannen conform DSI (digitale 
stedenbouwkundige informatie) via 
samenwerkingsovereenkomst eGov: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst betreffende digitale 
stedenbouwkundige informatie (DSI) eGov (provincie) goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 21 juni 2019 houdende vaststelling van de definitie 
dagelijks bestuur.
Raadsbeslissingen voor stad en OCMW van 19 december 2019 houdende vaststelling van 
verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
Vandaag is er nog geen volledig, betrouwbaar, continu bijgewerkt, geografisch digitaal 
overzicht beschikbaar van al de vigerende ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen 
op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, en het onderling verband tussen hun 
respectievelijke stedenbouwkundige voorschriften. Nochtans wordt de vlotte digitale 
beschikbaarheid van dit soort plannen (en verordeningen) in vele beleidsdocumenten als een 
kritische factor omschreven om de efficiëntie van vele processen te verhogen. Het mogelijke 
(her)gebruik van deze digitale gegevens is zeer uitgebreid en divers: ruimtelijke planprocessen 
op alle bestuursniveaus, verschillende soorten vergunningverlening, (complexe) 
beleidsindicatoren voor de monitoring van ruimtelijk beleid, stedenbouwkundige 
informatieplicht, complexe ruimtelijke analyses voor rapporten, studies en wetenschappelijk 
onderzoek … De grote potentiële impact positioneert dit project als een strategische investering 
die zichzelf vlot zal terugverdienen. 
Vlaanderen verplicht de gemeenten om hun ruimtelijke verordenende plannen (apa’s, bpa’s, 
rup’s, onteigeningsplannen, rooilijnplannen, bouwverordeningen, stedenbouwkundige 
verordeningen) conform DSI (digitale stedenbouwkundige informatie) te maken om het 
uploaden op hun platform in functie van digitale uitwisseling mogelijk te maken. Nieuwe 
plannen worden al conform DSI opgemaakt en opgeladen, de omzetting van de bestaande 
plannen is normaal gezien éénmalig. Dit is echter een complexe opdracht. Door hun ervaring en 
goede prijs is de provincie hiervoor de aangewezen partner. 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 een 
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samenwerkingsovereenkomst afgesloten met eGOV, ten bedrage van 49.275,7 EUR (raming uit 
offerte, prijzen in regie, exclusief btw).

Adviezen
ICT: Gunstig advies.
GIS: Gunstig advies.
Voor de rooilijnplannen: in samenwerking met onze eigen landmeter.

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op de ICT-exploitatiekredieten van het MJP 2020-2025 
(MJP000419 (Functionele werkingsuitgaven) - AC000281).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst zoals aangehecht, voor de digitalisering/intekening van 
bestaande gemeentelijke ruimtelijke verordenende plannen conform digitale 
stedenbouwkundige informatie (DSI), goed te keuren.

Bijlagen
Samenwerkingsovereenkomst_GIS_Sint-Niklaas
Scan_De Bruycker An_20191016-073411_3606_001

Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V) betreedt de zitting

21 2020_GR_00002 Zakelijke rechten: rioproject Puitvoetstraat: inneming 1: 
voorwaarden akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Er zijn rioleringswerken gepland in de Puitvoetstraat. Hiervoor zijn een aantal innemingen 
nodig, waarvoor een overeenkomst werd afgesloten met de eigenaar van inneming 1.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze inneming en de voorwaarden 
van de ontwerpakte goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie



Gemeenteraad 35/66 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 januari 2020

In het voorjaar 2020 is de start van de rioleringswerken in de Puitvoetstraat gepland. Hiervoor 
moeten een aantal innemingen gebeuren.
Studiegroep Irtas bvba te Beveren, maakte het grondinnameplan 'innemingsplan Puitvoetstraat- 
Buurtweg nr. 45 (deel)' op, laatst gewijzigd op 23 november 2018.
Er werd een schattingsverslag opgemaakt door Marijke De Ryck, landmeter-expert van Jalor bv, 
Hooimanstraat 116, 9112 Sinaai, op 28 augustus 2019.
Het betreft een bovengrondse inneming van 691,99 m², deel van het perceel kadastraal bekend 
2de afdeling, sectie C, nummer 764B, met ligging Puitvoet, aangeduid als inneming 1 
op bovenvermeld plan, voor een totaal bedrag van 5.010 EUR.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
Gunstig advies: deze inneming is afgestemd op het uitvoeringsdossier.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
voor de realisatie van het rioproject Puitvoetstraat over te gaan tot de bovengrondse inname 
van 691,99 m², deel van het perceel kadastraal bekend 2de afdeling, sectie C, nummer 764B, 
met ligging Puitvoet te Sint-Niklaas, aangeduid als inneming 1 op het innemingsplan 
'Puitvoetstraat- Buurtweg nr.45 (deel)', voor een totaal bedrag van 5.010 EUR. 
De ontwerpakte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Puitvoetstraat inneming 1- aankoop 2019
ontwerp-innemingsplan 23112018
schattingsverslag

22 2020_GR_00013 Zakelijke rechten: rioproject Puitvoetstraat: perceel 774D 
(inclusief inneming 3): voorwaarden akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Er zijn rioleringswerken gepland in de Puitvoetstraat. Hiervoor zijn een aantal innemingen 
nodig. Er werd een overeenkomst afgesloten met de eigenaar van inneming 3 voor de aankoop 
van het volledige perceel waaronder inneming 3 valt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de 
ontwerpakte goed te keuren.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
In het voorjaar 2020 is de start van het rioproject Puitvoetstraat gepland. Hiervoor moeten vijf 
innemingen gebeuren bij vier verschillende eigenaars. De innemingen 1 en 2 worden genomen 
uit percelen die nog een behoorlijke restgrootte hebben na de innames. De percelen waaruit de 
innemingen 3 en 4+5 moeten worden genomen zijn echter heel klein. De restpercelen bieden 
geen mogelijkheden meer voor landbouwexploitatie of andere vormen van gebruik. Er kon dan 
ook enkel een akkoord worden afgesloten met de eigenaar van inneming 3 voor de aankoop van 
zijn volledige perceel. Het perceel is kadastraal bekend als 2de afdeling, sectie C, nummer 
775C, met een totale oppervlakte van 1.940 m². Er werd een schattingsverslag opgemaakt door 
Marijke De Ryck, landmeter-expert van Jalor bv, Hooimanstraat 116, 9112 Sinaai, op 28 
augustus 2019. Op basis van het schattingsverslag, verhoogd met wederbeleggingsvergoeding, 
werd een akkoord bereikt met de eigenaar voor een bedrag van 12.000 EUR. De eigenaar legt de 
bijkomende voorwaarde op dat de akte verleden moet worden binnen de drie maanden, dus 
voor 18 maart 2020.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
voor de realisatie van het rioproject Puitvoetstraat over te gaan tot de aankoop van het perceel 
kadastraal bekend 2de afdeling, sectie C, nummer 774D, met ligging Puitvoet te Sint-
Niklaas (waaronder inneming 3 van het innemingsplan 'Puitvoetstraat- Buurtweg nr.45 (deel)' 
valt), voor een totaal bedrag van 12.000 EUR. 
De ontwerpakte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
ontwerp-innemingsplan 23112018
schattingsverslag
Puitvoetstraat inneming 3- aankoop 2020

23 2020_GR_00030 Zakelijke rechten: aankoop kinderdagverblijf Kameleon 
Heistraat: voorwaarden akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen
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Bondige toelichting
Op 22 mei 2015 werd tussen het OCMW Sint-Niklaas, het stadsbestuur Sint-Niklaas en Den 
Azalee vzw een protocolovereenkomst afgesloten betreffende de realisatie van een nieuw 
kinderdagverblijf in de Heistraat, 9100 Sint-Niklaas. In deze overeenkomst is voorzien dat de 
stad het gebouw en de bijhorende grond zou aankopen van Den Azalee vzw. Op 27 oktober 
2017 ging de gemeenteraad akkoord met deze aankoop.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden van de ontwerpakte goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en 56.

Argumentatie
In zitting van 27 oktober 2017 ging de gemeenteraad akkoord met de aankoop van 
kinderdagverblijf Kameleon, Heistraat 111, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal bekend 1ste afdeling, 
sectie A, 804T8, en de bijhorende grond, kadastraal bekend 1ste afdeling, sectie A, deel van 
nummer 804S8, van Den Azalee vzw, Abindonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, onder opschortende 
voorwaarde van het verkrijgen van de nodige VIPA-subsidies.
In de tussentijd werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om het gebouw 
in huur te nemen van Den Azalee vzw zodat het kinderdagverblijf zonder problemen kon 
uitgebaat worden. De huurovereenkomst werd afgesloten voor een duur van één jaar, aanvang 
nemende vanaf de voorlopige oplevering van het gebouw (eind 2016/begin 2017), stilzwijgend 
verlengbaar met telkens een periode van drie maanden.
Op 8 augustus 2019 werd door de VIPA-coördinatiecommissie aan de stad gemeld dat er een 
subsidiebelofte van 450.119,80 EUR voor de aankoop wordt verleend. De authentieke akte moet 
binnen de twee jaar vanaf de datum van de initiële subsidiebelofte verleden worden, zo niet zal 
ze vervallen.
In de protocolovereenkomst, afgesloten tussen de stad Sint-Niklaas, het OCMW Sint-Niklaas en 
Den Azalee vzw op 22 mei 2015 betreffende de realisatie van een nieuw kinderdagverblijf in de 
Heistraat 111, 9100 Sint-Niklaas, verbindt de stad zich ertoe de grond aan te kopen tegen de 
reële waarde, zijnde de werkelijke bouwkost en de aankoopprijs van de grond. De nieuwbouw 
en inrichting heeft in totaal 948.739,25 EUR gekost. Deze aankoopprijs valt binnen de geschatte 
waarde die vastgesteld werd door studiegroep Irtas bv op 5 oktober 2017.
In diezelfde protocolovereenkomst werd ook opgenomen dat Den Azalee vzw 
parkeermogelijkheid voor minimaal negen wagens op eigen terrein (resterende deel van perceel 
804 S8) moet voorzien. Op het moment dat de protocolovereenkomst werd afgesloten betrof de 
aankoop enkel lot 1b van het bijgevoegde plan 17.023, opgemaakt door de stedelijke 
technische dienst op 10 oktober 2017, en was het dus niet mogelijk om parkeerplaatsen op 
eigen terrein te voorzien. Aangezien er geen verdere ontwikkeling mogelijk is op lot 1a werd 
echter dit lot ook opgenomen in de aankoop, waardoor het nu wel mogelijk is de 
parkeerplaatsen te voorzien op lot 1a. Hierdoor wordt de toekomstige bestemming van het 
resterende perceel 804S8 niet gehypothekeerd.
Er wordt een erfdienstbaarheid gevestigd van ondergrondse leidingen, een recht van over- en 
doorgang voor traag verkeer via de Heistraat en een recht van over- en doorgang voor alle 
verkeer via de Nobels-Peelmanstraat. In afwachting van de ontwikkeling of vervreemding van 
het bouwperceel aan de Heistraat, wordt een tijdelijk recht van over- en doorgang voor alle 
verkeer gevestigd naar de Heistraat.
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De belangrijkste bepalingen van de ontwerpakte zijn bijgevolg:
- goederen: percelen1/A/804V8P0000 (lot 1a) en 1/A/804T8 (lot 1b);
- totale oppervlakte: 1.759,45 m²;
- aankoopprijs: 948.739,25 EUR;
- vestiging erfdienstbaarheid ondergrondse leidingen + over- en doorgang traag verkeer langs 
Heistraat;
- vestiging erfdienstbaarheid over- en doorgang alle verkeer (hoofdontsluiting) langs Nobels-
Peelmanstraat.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, sp.a en PVDA) en  6 
onthoudingen (CD&V)

Artikel 1
akkoord te gaan het kinderdagverblijf Kameleon, Heistraat 111, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal 
bekend 1ste afdeling, sectie A, nummer 804T8, en bijhorende grond, kadastraal bekend 1ste 
afdeling, sectie A, deel van nummer 804S8 (met als gereserveerde perceelsidentificatienummer 
804V8 P0000), aan te kopen van Den Azalee vzw, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, tegen 
een bedrag van 948.739,25 EUR.
De ontwerpakte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Schattingsverslag Kameleon
Opmetingsplan verkoop Kameleon
Protocol kinderdagverblijf Heistraat
VIPA subsidie
Ontwerpakte Kameleon- aankoop 2020

24 2020_GR_00004 Reglement inzake de stedelijke premie voor de 
aanpassing van woningen voor senioren: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De gemeenteraad stelde in zitting van 30 augustus 2013 het reglement inzake de stedelijke 
premie voor de aanpassing van woningen voor senioren opnieuw vast. Het is opportuun om 
beperkte aanpassingen uit te voeren aan dit reglement. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement inzake de stedelijke premie voor de 
aanpassing van woningen voor senioren opnieuw goed te keuren.

Juridische grond
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Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Meerjarenplan 2020-2025. AP 9: Sint-Niklaas ontwikkelen als een diverse, toegankelijke en 
leeftijdsvriendelijke stad.
Meerjarenplan 2020-2025. AP 13: werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen.

Argumentatie
Vanuit de diensten wordt gevraagd beperkte aanpassingen uit te voeren aan het 
premiereglement inzake de stedelijke premie voor de aanpassing van woningen voor senioren. 
Meer bepaald wordt in het aangepaste reglement:
- verduidelijkt in welke gevallen aanpassingswerken waarvoor een aanpassingspremie van een 
andere overheid werd of wordt bekomen, in aanmerking komen voor de stedelijke premie voor 
de aanpassing van woningen voor senioren: de voorwaarden worden verruimd (artikelen 3 en 6);
- de voorwaarde toegevoegd dat de woning waarvoor deze premie wordt aangevraagd minstens 
zeven jaar oud moet zijn (artikel 3);
- de minimum doorgangsbreedte van een aangepaste deuropening gesteld op 90 cm (artikel 4).
Hiertoe moeten artikelen 3, 4 en 6 van het reglement inzake de stedelijke premie voor de 
aanpassing van woningen voor senioren worden gewijzigd.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het reglement inzake de stedelijke premie voor de aanpassing van woningen voor senioren 
opnieuw goed te keuren met ingang van 1 februari 2020.
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
GR 2020 01 24 Reglement stedelijke premie voor de aanpassing van woningen voor senioren
2020012_GR_Reglement aanpassingspremie_fluo

25 2020_GR_00005 Reglement inzake de stedelijke premie duurzaam 
renoveren: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Het reglement inzake de stedelijke premie duurzaam renoveren trad in werking op 1 januari 
2014 en werd opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 29 januari 2016. Het is 
opportuun een aantal beperkte aanpassingen uit te voeren aan dit reglement.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement inzake de stedelijke premie duurzaam re-
noveren opnieuw goed te keuren.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Meerjarenplan 2020-2025. AP 13: werken aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen.
Meerjarenplan 2020-2025. AP 24: duurzaam en energiebewust gedrag stimuleren bij bevolking.
Meerjarenplan 2020-2025. AP 32: aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen.
Klimaatplan. Actie 38: het isoleren van alle daken van de woningen in Sint-Niklaas.
Klimaatplan. Actie 39: stimuleren van energiebesparende ingrepen aan het woningenbestand.
Klimaatplan. Actie 63: plaatsen van PV-panelen op een bijkomende 10 % van het dakoppervlak 
woningen en tertiaire gebouwen.

Argumentatie
Het reglement inzake de premie duurzaam renoveren betoelaagt duurzame structurele 
renovatiewerken aan private woningen rekening houdend met elementaire principes van 
gezondheid, duurzaamheid en veiligheid. Vanuit de diensten wordt gevraagd om beperkte 
aanpassingen uit te voeren aan dit reglement. 
Meer bepaald wordt:
- verduidelijkt in welke gevallen werken waarvoor een renovatie-of verbeteringspremie van de 
Vlaamse overheid werd of wordt bekomen, in aanmerking komen voor de stedelijke premie 
duurzaam renoveren: de voorwaarden worden verruimd (artikelen 3 en 6);
- de vereiste U-waarde van het hoogrendementsglas (de U-waarde geeft de warmtedoorgang 
van het glas weer) gelijkgesteld aan de norm die vanaf 2019 door Fluvius wordt gehanteerd, 
zijnde 1,0 W/m²K (artikel 4);
- de vereiste R-waarde van dakisolatie gelijkgesteld aan de norm die door Fluvius wordt 
gehanteerd, zijnde 4,5 m²K/W. (artikel 4);
- de minimale R-waarde van dakisolatie bij het plaatsen van PV-panelen wordt gelijkgesteld aan 
bovengenoemde R-waarde, zijnde 4,5 m² K/W (artikel 4);
- de vochtbehandeling van kelders binnen welomschreven voorwaarden opgenomen in het 
premiereglement (artikelen 3 en 4);
- de naamswijziging van de netbeheerder van Eandis naar Fluvius opgenomen (artikel 5);
- 'stedenbouwkundige vergunning' vervangen door 'omgevingsvergunning'.

Adviezen
Duurzaamheid: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het reglement inzake de stedelijke premie duurzaam renoveren opnieuw goed te keuren met 
ingang van 1 februari 2020.
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.
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Bijlagen
GR 2020 01 24 Reglement inzake de stedelijke premie duurzaam renoveren
20200124_GR_Reglement inzake de stedelijke premie duurzaam renoveren_fluo

26 2020_GR_00028 Samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis 
Waasland: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Het Energiebesluit van 19 november 2010 en haar wijzigingen geeft invulling aan de Vlaamse 
energiehuizen. Naast enkele wijzigingen aan de Vlaamse energielening zelf, besliste de 
Vlaamse Regering in haar besluit van 14 december 2018 om de Vlaamse energiehuizen een 
uitgebreidere taakstelling te geven.
Interwaas, het energiehuis in de regio, heeft conform het besluit van 14 december 2018, een 
driejarenplanning (2019-2021) ingediend bij het Vlaams Energieagentschap. Voor de opmaak 
van dit plan is Interwaas in overleg gegaan met de lokale besturen. Het plan werd goedgekeurd 
door het college van 18 maart 2019, door het directiecomité van Interwaas op 27 februari 2019 
en door het Vlaams Energieagentschap.
De samenwerking van Interwaas en Sint-Niklaas met betrekking tot Energiehuis Waasland 
wordt vastgelegd in een kaderovereenkomst.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de kaderovereenkomst met Interwaas als Energiehuis 
Waasland goed te keuren.

Juridische grond
Energiebesluit van 19 november 2010, in het bijzonder hoofdstuk IX.
Besluit Vlaamse Regering Lokaal woonbeleid van 16 november 2018.
Besluit Vlaamse Regering Energiehuizen van 14 december 2018.
Ministerieel besluit van 3 april 2019 tot bepaling van de bewijsstukken voor het bekomen van 
een energielening bij een energiehuis door particulieren buiten de prioritaire doelgroep.
Besluit Vlaamse Regering van 17 mei 2019 in het bijzonder artikel 7.2.22 §1 omtrent het beheer 
van de leningen in het kader van het noodkoopfonds.
Beslissing van het directiecomité van Interwaas van 27 februari 2019 om het driejarenplan goed 
te keuren.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 2019 waarbij de 
gemeente de door het Energiehuis Interwaas voorgestelde driejarenplanning heeft 
goedgekeurd.

Argumentatie
Gemeenten die deelnemen aan een gesubsidieerd intergemeentelijk samenwerkingsproject 
lokaal woonbeleid voeren volgens artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering over het 
lokaal woonbeleid van 16 november 2018 zeven verplichte activiteiten uit, waaronder 'een 
partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeente'. Interwaas is het 
energiehuis in de regio. De samenwerking van Interwaas en Sint-Niklaas in het kader van 
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Energiehuis Waasland wordt vastgelegd in een kaderovereenkomst.
Het is de bedoeling om de werking van Energiehuis Waasland en Woonwijzer Waasland 
(intergemeentelijke samenwerking wonen in onze regio) op elkaar af te stemmen en dan in het 
bijzonder wat betreft de loketwerking ‘wonen en energie’. 
Aangezien de stad zelf instaat voor het eerstelijnsloket en de dienstverlening van Energiehuis 
Waasland faciliteert, wordt aan de stad geen financiële bijdrage gevraagd.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V en PVDA) en 6 
onthoudingen (Vlaams Belang)

Artikel 1
de kaderovereenkomst met Interwaas als Energiehuis Waasland te ondertekenen.
Een exemplaar van de kaderovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
Kaderovereenkomst Energiehuis Interwaas - Sint-Niklaas
20191212_Toelichtende_nota_VLenergiehuis

27 2020_GR_00033 Samenwerkingsovereenkomst Woonwijzer Waasland 
Interwaas - Lokaal bestuur Sint-Niklaas 2020-2025: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Eind juni 2019 werden in de regio Waasland drie intergemeentelijke samenwerkingsprojecten 
ingediend. De gemeenteraad in zitting van 27 september 2019 keurde de deelname aan de 
intergemeentelijke samenwerking goed. Op 12 december 2019 werd door de Vlaamse minister 
van Wonen subsidiebelofte verleend voor de intergemeentelijke samenwerking voor de periode 
2020-2025. De drie clusters intergemeentelijke samenwerking Wonen zullen gezamenlijk 
opereren onder de noemer van 'Woonwijzer Waasland'.
'Woonwijzer Waasland' heeft als doel het lokaal en regionaal woonbeleid te ondersteunen 
binnen de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor wonen uit het besluit lokaal woonbeleid van 16 
november 2018:
1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden
2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst tussen Interwaas en het 
lokaal bestuur in het kader van  'Woonwijzer Waasland' goed te keuren, zich akkoord te 
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verklaren met de bijgevoegde taakverdeling en de bevoegdheid om aanpassingen te doen aan 
de rol- en taakverdeling te delegeren aan de stuurgroep van Woonwijzer Waasland.

Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid.
Ministerieel besluit van 12 december 2019 houdende de subidiëring van intergemeentelijke 
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025.
Beslissing van de Raad van Bestuur van Interwaas van 6 mei 2019 om een projectvoorstel in te 
dienen voor de deelnemende gemeenten.
Beslissing van de gemeenteraad van 27 september 2019 omtrent goedkeuring van het 
projectvoorstel intergemeentelijke samenwerking.

Argumentatie
De drie clusters intergemeentelijke samenwerking wonen zullen gezamenlijk opereren onder de 
noemer van 'Woonwijzer Waasland'. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld.
Zoals in de toelichtende nota voor de gemeenteraad van 27 september 2019 werd uiteengezet, 
zullen de gemeenten ook instaan voor verschillende verplichte taken opgelegd in het besluit 
lokaal woonbeleid van 16 november 2018. Rol- en taakverdeling was op dat moment nog niet 
per gemeente vastgelegd. Na overleg met de lokale besturen werd deze rol- en taakverdeling 
geconcretiseerd, maar deze kan gedurende het project nog wijzigen. Om praktische redenen 
wordt voorgesteld om de goedkeuring van de wijziging in rol en taakverdeling te laten 
goedkeuren door de stuurgroep van Woonwijzer Waasland. De huidige taakverdeling werd 
opgemaakt voor de periode 2020-2022. Voor de periode 2023-2025 wordt een wijziging 
voorzien op basis van de gedetecteerde noden in 2020-2022. Dit kan ook een wijziging van de 
subsidiëring inhouden. De taken voor de stad Sint-Niklaas bestaan uit de verplichte basistaken 
en een aantal zelfgeselecteerde, aanvullende taken. 
In de stuurgroep van 'Woonwijzer Waasland' zit verplicht een medewerker van Wonen-
Vlaanderen en een lid van het college uit elke gemeente. De coördinator van 'Woonwijzer 
Waasland' zal ook deelnemen aan de stuurgroep. De verdere werking van de stuurgroep zal nog 
bepaald worden in een huishoudelijk reglement. Op de eerste stuurgroepvergadering, die 
plaatsvindt op 11 februari 2020, wordt een voorstel van huishoudelijk reglement besproken. Er 
wordt voorgesteld dat schepen Henne, bevoegd voor wonen, en de adviseur wonen van de 
cluster omgeving, deel uitmaken van de stuurgroep.
Aangezien het lokaal bestuur zelf instaat voor verschillende taken, wordt geen financiële 
bijdrage gevraagd. Aan het lokaal bestuur wordt via de samenwerkingsovereenkomst wel een 
inspanningsverbintenis gevraagd voor die taken waarvoor het verantwoordelijk is.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V en PVDA) en 6 
onthoudingen (Vlaams Belang)

Artikel 1
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de samenwerkingsovereenkomst tussen Interwaas en het lokaal bestuur in het kader van 
'Woonwijzer Waasland' goed te keuren. 
Een exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 

Artikel 2
de voorgestelde rol- en taakverdeling goed te keuren.
De rol- en taakverdeling wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Artikel 3
de bevoegdheid om aanpassingen te doen aan de rol- en taakverdeling te delegeren aan de 
stuurgroep 'Woonwijzer Waasland'.

Artikel 4
schepen Henne, bevoegd voor wonen, en de adviseur wonen van de cluster omgeving, af te 
vaardigen voor de stuurgroep 'Woonwijzer Waasland'.

Bijlagen
bijlage_taakverdeling_SO_Woonwijzer
Samenwerkingsovereenkomst Woonwijzer Waasland Interwaas - Sint-Nikaas

Johan Verhulst, algemeen directeur verlaat de zitting

28 2020_GR_00029 Overeenkomst voor de realisatie van het 
Bolleakkergebied: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Raadsleden Jos De Meyer en Frans Wymeersch lichten hun vraag tot afvoering toe.
Beantwoord door schepenen Wout De Meester en Filip Baeyens.
Interpellatie van raadsleden Kris Van der Coelden en Jef Maes. 
Beantwoord door schepenen Wout De Meester en Filip Baeyens.
Interpellatie van raadsleden Jos De Meyer, Frans Wymeersch, Bart Merckx en Christel Geerts.
Beantwoord door schepen Wout De Meester.

Bondige toelichting
In uitvoering van het lobbenstadmodel is het opportuun een inrichtingsnota op te maken voor 
de realisatie van het Bolleakkergebied (lob 3). In het kader hiervan wordt een overeenkomst 
afgesloten met de Vlaamse Landmaatschappij. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst goed te keuren.

Juridische grond
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Wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 31.
Decreet van 28 maart 2014 betreffende de Landinrichting.
Besluit Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de Landinrichting, artikelen 4.2.3.1 en 
4.2.4.2.

Argumentatie
De overeenkomst heeft als doel het stadsbestuur te ondersteunen met een expertenteam van 
de Vlaamse Landmaatschappij voor de realisatie van het Bolleakkergebied. Het betreft een 
landbouwgebied gelegen tussen de Sparrenhofstraat, Vrouweneekhoekstraat, Godsschalkstraat, 
Klapperbeekstraat en Vijfstraten. De opdracht geeft invulling aan de realisatie van de inrichting 
van dit openruimtegebied, zijnde een herbevestigd agrarisch gebied, met de realisatie van twee 
trage wegen, de aanleg van een buurtbos (5 ha) en een onderzoek naar de mogelijkheden voor 
bosuitbreiding. Daartoe zal een inrichtingsnota worden opgemaakt en voorafgaand hieraan als 
onderbouwing een landbouweffectenrapport. De uitvoeringstermijn is 29 maanden. De kostprijs 
voor de uitvoering van deze opdracht bedraagt 73.259 EUR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 21 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld), 6 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 12 
onthoudingen (CD&V, sp.a en PVDA)

Artikel 1
de overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij voor de realisatie van de inrichting van het 
Bolleakkergebied goed te keuren.
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
overeenkomst

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Evenementen

Johan Verhulst, algemeen directeur betreedt de zitting
Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V) verlaat de zitting

29 2020_GR_00031 Marktcommissie: aanpassing procedure tot samenstelling: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Evenementen

Verslag
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Raadslid Frans Wymeersch licht de vraag tot afvoering toe. 
Beantwoord door schepen Ine Somers.
Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem.
Beantwoord door schepen Ine Somers.
Interpellatie van raadsleden Frans Wymeersch en Karel Noppe.

Bondige toelichting
Ter bevordering van de verstandhouding en samenwerking in de schoot van marktcommissie, 
wordt voorgesteld deze op een andere wijze samen te stellen. De nieuwe marktcommissie moet 
worden samengesteld vooraleer het nieuwe reglement ambulante handel van kracht gaat, 
aangezien de commissie adviezen moet kunnen geven op het ontwerpreglement.
Aan de gemeenteraad wordt in die zin gevraagd de procedure tot samenstelling van een nieuwe 
marktcommissie goed te keuren. 

Juridische grond
Decreet van 24 februari 2017 en besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de 
uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten.
Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en 
op het openbaar domein buiten de openbare markten op plaatsen die vooraf zijn bepaald, 
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 september 2007.

Argumentatie
Het samenstellen van een marktcommissie voor de openbare markten is niet wettelijk verplicht. 
Het staat de organisatoren van openbare markten vrij om een marktcommissie samen te stellen. 
Het is echter wenselijk een marktcommissie samen te stellen, zodoende dat de leden een 
adviserende functie kunnen opnemen. Dit alles met als doel een goed marktverloop en duidelijk 
beleid met betrekking tot de markten.

Een nieuwe samenstelling van de marktcommissie dringt zich op. De commissie telt 
bijvoorbeeld veel leden, waardoor de vergaderingen niet ordelijk en efficiënt kunnen verlopen.

De marktcommissie is momenteel als volgt samengesteld:
- twee afgevaardigden, aan te duiden door het college van burgemeester en schepenen, 
gekozen onder zijn leden;
- maximum twee afgevaardigden van elke markkramersvereniging op de donderdagse markt, 
die geen demonstreerders-standwerkers zijn en de markt van Sint-Niklaas regelmatig bezoeken;
- maximum twee afgevaardigden, aangesteld door de verenigingen van demonstreerders-
standwerkers die regelmatig de markt van Sint-Niklaas bezoeken;
- één afgevaardigde per sector verkoopsproducten, vertegenwoordigd op de donderdagse markt;
- de marktleider of zijn plaatsvervanger.

De leden van de marktcommissie, die afgevaardigde zijn van een sector, zijn momenteel niet 
duidelijk vast te stellen door de vele, niet gedocumenteerde, wijzigingen in het verleden. Ook 
de rechtsgeldigheid van sommige zetelende marktkramersverenigingen wordt sterk in twijfel 
getrokken.
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Het voorstel is om de marktcommissie als volgt samen te stellen:
- de schepen onder wiens bevoegdheid de openbare markten vallen;
- de organisator ambulante handel (marktleider), die de functie van secretaris uitoefent;
- één vertegenwoordiger van de horeca, gelegen rond het marktplein;
- de centrummanager, of een vertegenwoordiger vanuit de middenstand, aangeduid door het 
centrummanagement;
- minimum zes, maximum acht vertegenwoordigers vanuit de marktkramers met een vast 
abonnement op de wekelijkse markt. Enkel de titularis van de standplaats kan zich kandidaat 
stellen, waardoor dus per standplaats slechts één persoon zich verkiesbaar kan stellen. Deze 
vertegenwoordigers worden voor drie jaar verkozen door de marktkramers zelf. De verkiezing 
wordt georganiseerd door en staat onder toezicht van het college van burgemeester en 
schepenen. De delegatie van de marktkramers moet voldoen aan volgende voorwaarden:
     - minstens één van de marktkramers is woonachtig in Sint-Niklaas;
     - minstens één vertegenwoordiger per categorie (textiel, voeding, diversen);
     - kandidaten moeten kiezen of zij kandideren als individu, dan wel als vertegenwoordiger 
van een marktkramersvereniging. Wanneer een kandidaat wil kandideren als vertegenwoordiger 
van een marktkramersvereniging, moet de wettelijke erkenning van deze vereniging worden 
aangetoond door middel van een publicatie in het Belgisch Staatsblad, de ledenlijst en het 
meest recente verslag van de algemene vergadering van deze vereniging.

Personen van wie wordt geoordeeld dat hun aanwezigheid nuttig kan zijn voor de bespreking 
van een bepaald onderwerp, kunnen worden uitgenodigd om de vergadering van de 
marktcommissie bij te wonen, doch enkel ter bespreking van het betrokken onderwerp.

Bij het samenstellen van de marktcommissie moet de geslachtspariteit gerespecteerd worden. 
Dit wil zeggen dat maximum 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn.

De bevoegde schepen en de organisator ambulante handel (marktleider) hebben geen 
stemrecht binnen de marktcommissie.

In dit voorstel worden minimum zes, maximum acht vertegenwoordigers vanuit de 
marktkramers zelf gekozen. Deze verkozenen worden voor een termijn van drie jaar aangesteld 
door het college van burgemeester en schepenen.

Na het verzamelen van deze kandidaturen zal er tijdens twee marktdagen een verkiezing 
worden georganiseerd in het stadhuis, onder toezicht van het college van burgemeester en 
schepenen. De (maximum) acht kandidaten met de meeste stemmen zullen deel uitmaken van 
de nieuwe marktcommissie.

Wanneer er meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben, zal loting beslissen wie er 
deel zal uitmaken van de marktcommissie.

Om bij deze verkiezing elk verwijt van partijdigheid in hoofde van de bevoegde schepen of de 
organisator ambulante handel (de marktleider) te voorkomen, zullen zij ook niet deelnemern 
aan de organisatie van de verkiezing.

De marktkramers zullen per brief of e-mail opgeroepen worden zich verkiesbaar te stellen. De 
kandidaturen moeten schriftelijk worden bezorgd aan het college van burgemeester en 
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schepenen. Het college stelt een kieslijst samen. Er zal dan twee opeenvolgende marktdagen 
een verkiezing worden georganiseerd in het stadhuis.

De uiteindelijke samenstelling van de marktcommissie zal vervolgens ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

De marktkramers die verkozen worden zullen hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden. 
De tweejarige termijn van de marktcommissie gaat in vanaf de installatievergadering volgend 
op de verkiezing.

Ten slotte wordt ook nog de bepaling voorzien dat elk lid van de marktcommissie, dat drie 
opeenvolgende vergaderingen zonder geldige reden afwezig is, als ontslagnemend wordt 
beschouwd. De uitnodiging tot de vergaderingen gebeurt schriftelijk en ten minste vijf 
werkdagen voor de vergadering.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

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

Artikel 1
het college te machtigen de procedure tot samenstelling van de marktcommissie te voeren en 
de commissie als volgt samen te stellen:
- de schepen onder wiens bevoegdheid de openbare markten vallen;
- de organisator ambulante handel (marktleider), die de functie van secretaris uitoefent;
- één vertegenwoordiger van de horeca, gelegen rond het marktplein;
- de centrummanager, of een vertegenwoordiger vanuit de middenstand, aangeduid door het 
centrummanagement;
- minimum zes, maximum acht vertegenwoordigers vanuit de marktkramers met een vast 
abonnement op de wekelijkse markt. Enkel de titularis van de standplaats kan zich kandidaat 
stellen, waardoor dus per standplaats slechts één persoon zich verkiesbaar kan stellen. Deze 
vertegenwoordigers worden voor drie jaar verkozen door de marktkramers zelf. De verkiezing 
wordt georganiseerd door en staat onder toezicht van het college van burgemeester en 
schepenen. De delegatie van de marktkramers moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
     - minstens één van de marktkramers is woonachtig in Sint-Niklaas;
     - minstens één vertegenwoordiger per categorie (textiel, voeding, diversen);
     - kandidaten moeten kiezen of zij kandideren als individu, dan wel als vertegenwoordiger 
van een marktkramersvereniging. Wanneer een kandidaat wil kandideren als vertegenwoordiger 
van een marktkramersvereniging, moet de wettelijke erkenning van deze vereniging worden 
aangetoond door middel van een publicatie in het Belgisch Staatsblad, de ledenlijst en het 
meest recente verslag van de algemene vergadering van deze vereniging.

Bij het samenstellen van de marktcommissie moet de geslachtspariteit gerespecteerd worden. 
Dit wil zeggen dat maximum 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn.

Bijlagen
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Verslag Marktcommissie 2020_01_06.pdf
Ontwerp gemeentelijk reglement Ambulante Handel op het Openbare Domein 2019 - basis

WELZIJN

Mens

Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V) betreedt de zitting

30 2020_GR_00007   - Overeenkomst met Agentschap Integratie en 
Inburgering voor aanneming van vertaalwerk en tolken: 
goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Mens

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes.

Bondige toelichting
In uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 op het Vlaams Integratiebeleid is het Agentschap 
Integratie en Inburgering (AII) opgericht. Om een beroep te kunnen doen op vertalers en tolken, 
moet een overeenkomst met het AII afgesloten worden. De gemeenteraad in zitting van 31 mei 
2017 keurde de overeenkomst voor vertaalwerk en tolken goed. Deze overeenkomst wordt 
opgezegd door het AII en men stelt een nieuwe overeenkomst voor.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe overeenkomst, voor vertaalwerk en tolken, 
met het Agentschap Integratie en Inburgering goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal sociaal beleid.
Decreet van 7 juni 2013 op het Vlaams Integratiebeleid.

Argumentatie
De hulpverleners van de cluster welzijn komen steeds vaker in contact met cliënten die de 
Nederlandse taal niet machtig zijn. Voor sommige contacten kunnen tolken ingeschakeld 
worden uit de vrijwilligerspool van het welzijnshuis, maar voor de talen waarvoor geen eigen 
tolk ter beschikking is, en voor de moeilijkere en delicatere gesprekken, is er nood aan 
professionele tolken.
In uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 op het Vlaams Integratiebeleid, werd het 
Agentschap Integratie en Inburgering (AII) opgericht. Dit agentschap heeft als opdracht het 
Vlaams Integratiebeleid te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden. Eén van die vele 
opdrachten is om sociale tolken te voorzien.
Binnen de cluster welzijn werd gestart met een vrijwilligerswerking/voortraject waar een 
centrale tolkenpool momenteel onmisbaar is. Volgende talen zijn beschikbaar: Arabisch, Engels, 
Frans, Dari, Farsi, Persisch, Russisch, Tsjetsjeens en Turks. Er is vastgesteld dat de vraag het 
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aanbod overstijgt en dat niet alle hulpverleningsgesprekken kunnen gefaciliteerd worden door 
de eigen tolkenpool. Daarom het voorstel om een overeenkomst af te sluiten met het AII, zodat 
tolkenondersteuning kan worden voorzien in die gevallen waar het eigen aanbod ontoereikend 
is. HIervoor werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 
mei 2017. Het AII zegt de huidige samenwerkingsovereenkomst op en vervangt deze door een 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De wijzigingen die men doorvoert hebben vooral te 
maken met de nieuwe tarieven die het AII vraagt per tolkbeurt.
Volgende vergoedingen worden gevraagd:
- voor een sociaal telefoontolk, sociaal videotolk en een tolk ter plaatse: 48 EUR per uur.
Vroeger werd voor een telefoontolk een basistarief gerekend van 45 EUR per getolkt uur met 
een forfait van 11,25 EUR voor het eerste kwartier. Vanaf het tweede kwartier een bijkomende 
kost van 3,75 EUR per begonnen segment van vijf minuten en per minuut een telefoonkost van 
0,14 EUR. Voor tolken ter plaatse werd een forfaitair bedrag gevraagd van 8 EUR voor het eerste 
uur en vanaf het tweede uur 2 EUR per begonnen kwartier. Daarnaast werden vervoerskosten 
van 0,33 EUR per km of de kost van het openbaar vervoer gefactureerd.
Vertalen van documenten:
- vergoeding voor de vertaler: per woord 0,11 EUR met een forfait van 22 EUR;
- vergoeding voor de revisor: 0,05 EUR per woord met een forfait van 10 EUR;
- toeslag voor legalisatie: 5 EUR.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
een overeenkomst te sluiten met het Agentschap Integratie & Inburgering, Havenlaan 86C - bus 
212, 1000 Brussel, voor aanneming van vertaalwerk en tolken.
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
SWO kaderovereenkomst_def
Dossier2020_Bijlage_SWO_Voorziening_AFSPRAKENKADER_def
Dossier2020_Bijlage_SWO_Voorziening_DEONTOLOGISCH-KADER_def
Dossier2020_Bijlage_SWO_Voorziening_IDENTIFICATIEFORMULIER_def
Dossier2020_Bijlage_SWO_Voorzieningen_ADDENDUM_AGII_DEF2

31 2020_GR_00018 Gemeenteraad: ontslag van een gemeenteraadslid: 
kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
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Dankwoord en overhandiging attentie door burgemeester Lieven De handschutter en voorzitter 
Mia Mortier bij afscheid raadslid Bart Foubert. 
Afscheidsrede door raadslid Bart Foubert.

Bondige toelichting
Gemeenteraadslid Bart Foubert biedt zijn ontslag aan als gemeenteraadslid.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 13.

Argumentatie
Gemeenteraadslid Bart Foubert biedt met brief van 8 januari zijn ontslag aan als 
gemeenteraadslid.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het ontslag van de heer Bart Foubert, °21 mei 1987, Damstraat 7, 9100 
Sint-Niklaas, als gemeenteraadslid van de stad Sint-Niklaas.

Bijlagen
ontslagbrief gemeenteraad

32 2020_GR_00019 Gemeenteraad: aanstelling van een opvolger als 
gemeenteraadslid en vaststelling van de rangorde

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Eedaflegging en aktename door nieuw geïnstalleerd raadslid Tunrayo Adeolu. 

Bondige toelichting
De gemeenteraad nam in zitting van heden kennis van het ontslag van de heer Bart Foubert als 
gemeenteraadslid. 
Rekening houdend met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, 
wordt aan de gemeenteraad gevraagd de geloofsbrieven van mevrouw Tunrayo Adeolu, eerste 
opvolger op de lijst waartoe de heer Bart Foubert behoort, te onderzoeken, waarna mevrouw 
Tunrayo Adeolu kan worden beëdigd en aangesteld als gemeenteraadslid.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 6, 10 en 14.

Argumentatie
De gemeenteraad moet overeenkomstig artikel 14 van het decreet lokaal bestuur de 
geloofsbrieven van mevrouw Tunrayo Adeolu onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat 
betrokkene nog steeds aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden zoals vermeld in de 
gemeentekieswet voldoet, en dat zij zich niet bevindt in één van de gevallen van 
onverenigbaarheid bedoeld in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur.
Betrokkene kan bijgevolg tot de eedaflegging in handen van de voorzitter van de gemeenteraad 
worden toegelaten, waarna de voorzitter haar als gemeenteraadslid aangesteld kan verklaren.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de geloofsbrieven van mevrouw Tunrayo Adeolu goed te keuren.

Artikel 2
akte te nemen van de eedaflegging van mevrouw Tunrayo Adeolu, in openbare vergadering van 
de gemeenteraad, in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, voorgeschreven door 
artikel 6 § 3 van het decreet lokaal bestuur, luidend als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van 
mijn mandaat trouw na te komen”. 

Artikel 3
de rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen: 

 1 Lieven Dehandschutter
 2 Jos De Meyer
 3 Gaspard Van Peteghem
 4 Frans Wymeersch
 5 Kris Van der Coelden 
 6 Christel Geerts 
 7 Sofie Heyrman 
 8 Roland Pannecoucke 
 9 Ine Somers 
10 Julien Ghesquière 
11 Ilse Bats
12 Marc Huys 
13 Peter Buysrogge 
14 Wout De Meester 
15 Marijke Henne 
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16 Carl Hanssens 
17 Bart Merckx 
18 Maxime Callaert 
19 Bart De Bruyne 
20 Filip Baeyens 
21 Veerle De Beule 
22 Femke Pieters 
23 Hasan Bilici
24 Luk Huys 
25 Kelly Van Elslande
26 Jan Snellings 
27 Mia Mortier 
28 Filip Herman 
29 Aster Baeck
30 Johan Uytdenhouwen 
31 Lore Baeten
32 Saloua El Moussaoui 
33 Kristof Van Gansen 
34 Jef Maes
35  Vanessa Blommaert 
36 Anneke Luyckx 
37 Tchantra Van De Walle
38  Freyja De Rijcke 
39 Koen De Smet 
40 Karel Noppe 
41 Tunrayo Adeolu

Bijlagen
Adeolu Tunrayo

33 2020_GR_00020 Gemeenteraad: gemeenteraadscommissies: 
samenstelling: wijziging

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Naar aanleiding van het ontslag van de heer Bart Foubert en de aanstelling van mevrouw 
Tunrayo Adeolu als gemeenteraadslid, vraagt de Groen-fractie de samenstelling van enkele 
gemeenteraadscommissies te wijzigen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 37 en 38, 7°.
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
Gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2019 houdende verdeling, samenstelling en verkiezing 
voorzitters gemeenteraadscommissies.

Argumentatie
De gemeenteraad richt de gemeenteraadscommissies op, bepaalt het aantal en de 
bevoegdheden van die commissie en stelt de leden aan. De wijziging van de samenstelling van 
volgende gemeenteraadscommissies wordt derhalve ook aan de gemeenteraad voorgesteld:
- gemeenteraadscommissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en 
erediensten: raadslid Bart Foubert als plaatsvervangend lid vervangen door raadslid Tunrayo 
Adeolu;
- gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur: raadslid Bart 
Foubert als effectief lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu;
- gemeenteraadscommissie voor financiën, personeel en sport: raadslid Bart Foubert als effectief 
lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu;
- gemeenteraadscommissie voor economie, evenementen, stadspromotie en 
digitalisering: raadslid Bart Foubert als effectief lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu;
- gemeenteraadscommissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs: raadslid Bart 
Foubert als plaatsvervangend lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu;
- gemeenteraadscommissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling: raadslid Bart 
Foubert als effectief lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu;
- gemeenteraadscommissie voor jeugd, participatie en gebouwen: raadslid Bart Foubert als 
effectief lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu;
- gemeenteraadscommissie voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw: raadslid Bart 
Foubert als effectief lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu;
- gemeenteraadscommissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken: raadslid Bart Foubert als 
plaatsvervangend lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
kennis te nemen van de door de fractie Groen ingediende akte van voordracht voor de wijziging 
van de samenstelling van volgende gemeenteraadscommissies:
- gemeenteraadscommissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationale samenwerking en 
erediensten: raadslid Bart Foubert als plaatsvervangend lid vervangen door raadslid Tunrayo 
Adeolu;
- gemeenteraadscommissie voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur: raadslid Bart 
Foubert als effectief lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu;
- gemeenteraadscommissie voor financiën, personeel en sport: raadslid Bart Foubert als 
effectief lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu;
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- gemeenteraadscommissie voor economie, evenementen, stadspromotie en 
digitalisering: raadslid Bart Foubert als effectief lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu;
- gemeenteraadscommissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs: raadslid Bart 
Foubert als plaatsvervangend lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu;
- gemeenteraadscommissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling: raadslid 
Bart Foubert als effectief lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu;
- gemeenteraadscommissie voor jeugd, participatie en gebouwen: raadslid Bart Foubert als 
effectief lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu;
- gemeenteraadscommissie voor cultuur, deeltijds kunstonderwijs en landbouw: raadslid Bart 
Foubert als effectief lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu;
- gemeenteraadscommissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken: raadslid Bart Foubert als 
plaatsvervangend lid vervangen door raadslid Tunrayo Adeolu;
waarna dit raadslid is aangesteld als effectief of plaatsvervangend lid van de 
gemeenteraadscommissies waarvoor zij is voorgedragen.

Bijlagen
akte leden Groen 

AANVULLENDE PUNTEN

Jos De Meyer, raadslid (CD&V) verlaat de zitting

IR 1 Interpellatie van raadsleden Kris Van der Coelden, Christel Geerts: Zwarte kerst 
voor de  huurders van de sociale  huisvesting

Indiener(s)
Kris Van der Coelden
Indiener(s)
Christel Geerts

Verslag
Interpellatie 1 wordt samen met interpellatie 9 behandeld. 
Interpellatie van raadslid Christel Geerts.
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Sofie Heyrman.
Interpellatie van raadsleden Jef Maes, Christel Geerts en Kris Van der Coelden.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Sofie Heyrman.
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Stemming in functie van interpellatie 9 (motie Jef Maes).

Toelichting
Zoals u weet zijn vanaf januari 2020 de nieuwe “objectieve sociale huurprijzen” van kracht. 
Intussen kennen ook de huurders van de SNMH hun nieuwe huurprijs voor januari. De effecten 
van deze hervorming worden dan ook stilaan duidelijk, en die zijn niet eenduidig positief. 
Integendeel, er bereikten ons de voorbije dagen alarmerende signalen van huurders die enkele 
honderden EUR extra per maand zullen moeten ophoesten in de toekomst.



Gemeenteraad 56/66 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 januari 2020

We betreuren bovendien dat deze mensen deze vaak onaangename en moeilijk leesbare 
verrassing onder de kerstboom per brief hebben moeten vernemen. Dit terwijl de kantoren (tot 
6 januari) gesloten waren en vele huurders met vragen en zorgen de eindejaarsperiode hebben 
moeten doorbrengen. Dit had met een passende communicatie vermeden kunnen worden.
Om sociale drama's te vermijden verwachten we toch dat de maatschappij en het stadsbestuur 
het nodige doen om deze huurders op de best mogelijke manier te informeren en te begeleiden, 
zeker daar waar er eigenaardigheden opduiken en waar huurachterstand en betalingsproblemen 
dreigen. 
Onze fractie betreurt deze gang van zaken en verwacht structureel overleg en afspraken op dit 
vlak. We dringen vanuit onze fractie aan dat passende maatregelen worden genomen en wel op 
zeer korte termijn, ook al om te voorkomen dat te grote huurprijsstijgingen nieuwe sociale 
problemen creëren voor mensen met lage inkomens. Hier hadden de schepen van wonen en de 
schepen van welzijn de handen in elkaar moeten slaan en zo hadden ze het verschil kunen 
maken voor heel wat van deze mensen. Niet dus. Wat een gemiste kans.

IR 2 Interpellatie van raadsleden Christel Geerts, Ilse Bats: Sluiten van het bibpunt in 
het Reynaertpark? Een gemiste kans

Indiener(s)
Christel Geerts
Indiener(s)
Ilse Bats

Verslag
Interpellatie van raadslid Ilse Bats.
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Beantwoord door schepenen Sofie Heyrman en Filip Baeyens.
Interpellatie van raadslid Christel Geerts.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.
Interpellatie van Kris Van der Coelden.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.

Toelichting
Vanaf 1 februari stopt de bibliotheekwerking in het bibpunt in het Reynaertpark. Dat heeft het 
Sint-Niklase college van burgemeester en schepenen beslist. De bib blijft wel zorgen voor een 
tijdschriften- en krantenaanbod en een aanbod van afgevoerde boeken voor de buurtwerking in 
het BuurTThuis.
Het bibpunt in het Reynaertpark werd in 2010 geopend. Voor dat stadsdeel bleek het een goed 
alternatief voor het eerder gesloten bibfiliaal in het vroegere Koopcentrum. Het Bibpunt werd 
ondergebracht in het BuurTThuis in het Reynaertpark en is nog tot eind deze maand geopend 
op woensdag- en vrijdagmiddag. Het BuurTThuis blijft bestaan, maar de bibwerking wordt er 
dus vanaf februari stopgezet.
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IR 3 Interpellatie van raadsleden Kristof Van Gansen, Lore Baeten: Smart City en cultuur 

Indiener(s)
Kristof Van Gansen
Indiener(s)
Lore Baeten

Verslag
Interpellatie van raadslid Lore Baeten.
Beantwoord door schepen Filip Baeyens.
Interpellatie van raadslid Filip Herman.
Beantwoord door schepen Filip Baeyens.

Toelichting
Technologie en cultuur kunnen perfect samen gaan. Dat bewijst ook uw actiepunt, schepen, in 
het meerjarenplan 2020-2025: “ We vernieuwen het systeem voor de automatische 
beiaardbespeling, zodat we mee zijn met de nieuwe technologische mogelijkheden. We 
bekijken hoe de stadsbeiaard op een meer moderne en verfrissende manier kan gebruikt 
worden. “De nieuwe beiaardbespeling zou, zo werd in de commissie toegelicht, op afstand via 
een app gaan die de beiaardspeler bestuurt."
Volgens Kristof en mezelf een ideale opportuniteit om onze inwoners te betrekken en de eerste 
stappen te zetten naar een soort van stadsapp. Zo een app biedt veel mogelijkheden en is een 
toegankelijke manier om inwoners op een speelse manier met cultuur te laten bezig zijn. 
Collega en technologie-fanaat Kristof van Gansen pleit ook al even voor betere service en 
betrokkenheid van burgers door middel van een stadsapp. De “beiaardapp” zou als proefproject 
een eerste stap kunnen zijn om van Sint-Niklaas een heuse “smart city” te maken die 
burgerparticipatie voorop stelt. Zo zou je een soort beiaard “juke box-dag" kunnen organiseren, 
waar inwoners hun favoriete nummers kunnen aanvragen via een stadsapp of misschien kunnen 
trouwers op hun speciale dag wel een nummer kiezen wanneer ze het stadhuis verlaten, een 
idee van partijgenoot Julien Ghesquière. Alleszins mogelijkheden genoeg om de klokken eens 
goed te laten luiden op de Grote Markt.
Beste schepen,
- Wat zijn momenteel de plannen voor die beiaardapp? 
- Is er een mogelijkheid om dit open te stellen voor de burgers? 
- Zijn er al concrete plannen voor een soort van stadsapp? 

IR 4 Voorstel tot beslissing van raadslid Kristof Van Gansen: Mandaat 
vertegenwoordigers Sint-Niklaas bij Intergem om kosten voor afkoppeling gas in 
het kader van klimaatingrepen bij woningen weg te werken

Indiener(s)
Kristof Van Gansen

Verslag
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Interpellatie van raadslid Kristof Van Gansen.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.
Interpellatie van raadslid Aster Baeck.

Toelichting
Geachte burgemeester en schepenen,
Geachte fractievoorzitters en collega-raadsleden,
Als master in het milieumanagement ligt het klimaat mij nauw aan het hart. Gelet op mijn 
vorige job als klimaatadviseur zal ik mij niet uitspreken over het afgelopen en het lopende 
beleid. Maar mijn expertise kan een steentje bijdragen aan sterker lokaal klimaatbeleid. Dit 
aangezien de klimaatcijfers voor zowel Vlaanderen als Sint-Niklaas niet op schema zijn om de 
Europese doelstellingen te halen. Zo daalde de uitstoot in Vlaanderen tussen 2011 en 2017 van 
78,3 Mton naar 75,5 Mton (bron: www.milieurapport.be ). In dezelfde periode daalde de uitstoot 

in Sint-Niklaas van 350.821 naar 332.120 ton CO2 equivalenten 
(bron:www.burgemeestersconvenant.be). Er kan eindeloos gediscussieerd worden over welke 
parameter het best gebruikt wordt, maar de onderliggende conclusie is dat beide dalingen 
onder de Europese doelstellingen voor 2020 zijn. Ook het halen van de klimaatdoelstellingen 
van 2030 worden een huzarenstuk.
We hebben dus meer klimaatactie nodig. En er mag gezegd worden dat het stadsbestuur hierin 
investeert de komende jaren. Zo worden er miljoenen gereserveerd om haar eigen patrimonium 
energiezuinig te maken. Dit is goed, maar de uitstoot van de stadsdiensten, inclusief hun 
mobiliteit, is maar goed voor ongeveer 1,5 % van de uitstoot op het grondgebied van Sint-

Niklaas. 41 % van de CO2-uitstoot is toe te wijzen aan het particulier en commercieel vervoer. 
De uitstoot van huizen is goed voor 27 %. En ook hier gebeuren initiatieven zoals de renovatie 
van de Elisabethwijk, gratis energieadvies aan huis en stedelijke subsidies ... In deze sector is er 

sprake van een CO2-daling de afgelopen jaren, maar dit is niet van die aard dat we op koers zijn 
om de doelstellingen voor 2020 of 2030 te halen. Dit aangezien het kernprobleem bij huizen 
blijft: namelijk het verwarmen op fossiele brandstof zoals gas. De technologie om over te 
schakelen van gas naar een warmtepomp staat reeds op punt, maar vele burgers schrikken van 
het kostenplaatje van deze ingreep.
Om burgers te overtuigen deze omschakeling toch te doen, geeft de overheid subsidies. Voor 
onze regio is dit INTERGEM. Toch is hier sprake van een afremmende situatie: een burger moet 
eerst 466 EUR betalen aan INTERGEM om zijn gas af te sluiten, waarna dezelfde burger later 
een subsidie krijgt van hetzelfde INTERGEM als hij een warmtepomp koopt. Deze rare kronkel 
zorgt voor een onnodige financiële drempel, terwijl verbouwers het zeker in het begin niet 
breed hebben. We lopen als samenleving het risico dat we verbouwers onnodig afschrikken, 
waardoor verbouwers kosten willen vermijden en men blijft opteren voor gas. Met jarenlange 
uitstoot als gevolg.
Aangezien de stad Sint-Niklaas mede-eigenaar is van INTERGEM, kan ze een standpunt innemen 
om deze anomalie recht te zetten. Zo vroeg ik tijdens een tussenkomst op de gemeenteraad van 
25 oktober 2019, dat de vertegenwoordigers van onze stad bij INTERGEM deze situatie konden 
aankaarten bij het punt omtrent de jaarrekening. De vertegenwoordigers konden dit uiteraard 
niet doen, omdat ze geen mandaat van de gemeenteraad of van het collegebestuur hadden. 
Daarom volgend voorstel van besluit:

http://www.milieurapport.be/
http://www.burgemeestersconvenant.be/
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“In het kader van het klimaatbeleid vraagt de gemeenteraad van Sint-Niklaas aan INTERGEM om de 
kosten voor het afsluiten van gas in het kader van klimaatingrepen bij woningen van burgers op haar 
grondgebied, kosteloos te maken.”
Dit aangezien ...

.... het in lijn ligt met het lokale klimaatbeleid en het Burgemeestersconvenant;

... het geen impact heeft op de begroting van het stadsbestuur;

.... de oproep naar INTERGEM ruim geformuleerd is. Het staat INTERGEM vrij om de kosten voor 
de gasafkoppeling af te trekken van de huidige klimaatpremie voor een warmtepomp of net 
voor een voluntaristisch beleid te kiezen en de andere premies of subsidies niet te verlagen. Er 
is ook geen onmogelijke deadline bij;
... de timing van eind januari zorgt ervoor dat ook de andere aangesloten gemeenten bij 
INTERGEM, de tijd hebben om dit dossier te bekijken en om zich hieraan aan te sluiten;
... klimaat een complex probleem is dat enkel opgelost kan worden door in alle domeinen met 
alle actoren samen te werken. Deze vraag is dus een uitgestoken hand naar de meerderheid In 
het belang van de volgende generaties. 

IR 5 Interpellatie van raadslid Filip Herman: Lokfietsen voor de strijd tegen 
fietsdiefstallen

Indiener(s)
Filip Herman

Verslag
Interpellatie van raadslid Filip Herman.
Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Toelichting
Een lokfiets is een fiets die uitgerust wordt met een gps-zender, zodat hij kan gevolgd worden 
via een computerscherm. Het principe gaat als volgt: de politie stalt enkele lokfietsen op 
plaatsen waar veel fietsen gestolen worden. Zodra zo’n fiets verplaatst wordt, krijgt de politie 
hiervan een seintje en kan aan de hand van de gps-zender de weg gevolgd worden, die wordt 
afgelegd door de fiets. Hierdoor wordt het mogelijk om de fietsendief sneller en efficiënter op 
te sporen. Gezien het aantal fietsdiefstallen in onze stad en de doelstellingen van het zonaal 
veiligheidsplan, zouden zulke lokfietsen ontmoedigend kunnen werken in de strijd tegen 
fietsdiefstallen.
In meerdere gemeenten werden al projecten met lokfietsen uitgewerkt: de politiezone Minos 
(Wijnegem, Wommelgem, Borsbeek, Mortsel, Boechout) spreekt van een succes. Ook de steden 
Gent, Mechelen en Hasselt hebben gewerkt of werken met lokfietsen. Enkele fietsendieven die 
op die manier tegen de lamp liepen, werden ook reeds veroordeeld. In Nederland konden door 
het inzetten van lokfietsen al bijna 1000 fietsen teruggevonden worden. De recente 
ontwikkelingen in technologie van deelfietsen zou hiervoor een doorslaggevende factor kunnen 
zijn.
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Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

IR 6 Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen: Masterplan Brownfield Heistraat

Indiener(s)
Johan Uytdenhouwen

Verslag
Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.

Toelichting
Eerder bij toeval stuitte ik bij het doornemen van de agendapunten van het vast bureau op het 
masterplan dat voor de Heistraat-site is opgemaakt en dat op 21 oktober 2019 op het vast 
bureau ter kennisneming is voorgesteld en besproken (2019_VB_00291). Dit masterplan blijkt 
het eindresultaat van verschillende workshops binnen een stuurgroep die beslissingen neemt 
over het uit te voeren programma.
Met betrekking tot een strategisch project dat dit stadsbestuur tot één van de vijf belangrijkste 
werven bombardeert, mag de gemeenteraad verwachten dat hij spontaan, tijdig en transparant 
in kennis wordt gesteld van de resultaten en conclusies van het opgeleverde masterplan. Net zo 
goed als dat de gemeenteraad mag verwachten spontaan ingelicht te worden over de stand van 
zaken en de verder te nemen stappen in de sanering van deze sterk vervuilde site via de 
beoogde Brownfieldontwikkeling. Uit het zwembaddossier zijn duidelijk geen lessen getrokken.
Laten we inderdaad niet vergeten dat de in 2018 door het OCMW aangekochte site zeer sterk 
vervuild is. Aan de vroegere fabrieksterreinen van Nobels-Peelman hangt al decennia een zware 
erfenis van historische verontreiniging met enerzijds zware metalen in het vaste deel van de 
bodem en met anderzijds VOCl’s (vluchtige Chloorkool-waterstoffen) in het grondwater. Deze 
verontreinigingen maken een dure sanering van de site noodzakelijk. 
De dure sanering is immers de echte en ware reden waarom dit masterplan is opgemaakt door 
de afdeling 'plannen en ontwikkelen' van de stad. Onze ambtenaren zijn daarin ondersteund 
door een extern studiebureau dat andermaal door het vast bureau op 4 februari 2019 op kosten 
van het OCMW is aangesteld. Op deze manier kan dit Brownfield-dossier uit de schijnwerpers 
van de gemeenteraad blijven. 
Dit masterplan is nodig om via een Brownfieldconvenant, van de Vlaamse overheid steun te 
krijgen bij de sanering en ontwikkeling van de site. Daarbij kan worden afgeweken van de 
bestemming industriegebied en kan de stad Vlaamse subsidies krijgen voor de heraanleg van 
bedrijventerreinen en stadsvernieuwingsprojecten, subsidies voor afbraak van leegstaande 
bedrijfsgebouwen, en zoveel meer.
Zo’n masterplan in het kader van Brownfieldontwikkeling overstijgt ver in zijn ambitie van 
stadsvernieuwing, innovatief ondernemen en de creatie van groene ruimten en trage 
verbindingen, de doelstelling van sociale economie die de aanvankelijke drijfveer was bij de 
aankoop van de gronden door het OCMW in 2018.
Vragen met betrekking tot regierol en financiering
Binnen het OCMW-budget is voor de realisatie van het masterplan een bedrag van 3,2 miljoen 
EUR voorzien. Zo blijkt uit de meerjarenbegroting.
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Het masterplan voorziet echter in een ruimtelijk en kwalitatief beeld voor de site dat de 
opdracht van het OCMW en Den Azalee inzake sociale economie en tewerkstelling ver 
overstijgt.
- Wie neemt de regierol in de uitvoering van het masterplan, de stad of het OCMW? 
- Is de rol van respectievelijk de stad, het OCMW en Den Azalee (nog altijd aparte 
rechtspersonen) binnen het masterplan duidelijk afgebakend en welke is deze dan?
- Waarom wordt deze Brownfieldontwikkeling volledig opgenomen op het OCMW-budget en 
hoe past dit stadsvernieuwingsproject in de opdracht van het OCMW, respectievelijk Den 
Azalee? Blijven deze kosten definitief ten laste van het OCMW/Den Azalee?
- Welke garanties zijn er dat Vlaamse middelen voor sociale economie die aan het OCMW zijn 
toegekend, niet afgewend worden voor een stedelijke Brownfieldontwikkeling waarvoor deze 
middelen niet zijn bedoeld?
Verduidelijking over een aantal opmerkelijke zaken in het masterplan
- Met betrekking tot het opheffen van zogenaamde “blokkades” in de ontwikkeling is er sprake 
van het opkopen van het terrein van een carrosserie met het oog op woonontwikkeling langs de 
Heistraat. Wie gaat dat perceel opkopen, de stad of het OCMW?
- De gronden aan de Heistraat dienen maximaal gevaloriseerd te worden voor het wonen. Ook 
de bouwgrond bij de inrit van het kinderdagverblijf is volgens het masterplan hiervoor geschikt. 
Wie doet die ontwikkeling, de stad of het OCMW? Is de woonfunctie verenigbaar met de 
historische bodemverontreiniging van deze gronden?
- Voor de valorisatie van de betonnen hal heeft ‘de stad’ reeds gesprekken gevoerd met een 
derde partij die mogelijks een goede partner zou zijn om ruimte te bieden voor start-ups in de 
circulaire en sociale economie. Wie is die partner en hoe ver staan de gesprekken?
- Er wordt een parkeergebouw van 2 tot 3 lagen voorzien naast de moskee en in samenspraak 
met de moskee. Dit parkeergebouw voorziet in de parkeernood van de moskee en is zowel 
bestemd voor Den Azalee, het OOC en de nieuwe appartementen. Op welke termijn wordt dit 
gebouw voorzien, wie zal dit financieren en wie beheert dit parkeergebouw?
Met betrekking tot de sanering
- Zijn er nog recente bodemonderzoeken uitgevoerd op de site? Wat was daarvan desgevallend 
het resultaat? 
- Hoeveel bedraagt de meest actuele raming voor de saneringskosten? Hoe groot is daarin de 
tussenkomst van Vlaanderen en wat is het aandeel hierin van de stad of het OCMW?
- Wat is de timing voor het indienen van het aanvraagdossier voor het Brownfieldconvenant?
- Plant de stad/OCMW in de nabije toekomst informatie- en inspraakvergaderingen met de 
inwoners en bedrijven in de verontreinigde wijk?

IR 7 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Aanpassing regeling ophaling restafval 
Fabiolapark

Indiener(s)
Christel Geerts

Verslag
Interpellatie van raadslid Christel Geerts.
Beantwoord door schepenen Carl Hanssens en Filip Baeyens.
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Toelichting
De stad heeft plannen om de wijze waarop het restafval in het Fabiolapark wordt opgehaald, te 
wijzigen.
Dit roept heel wat vragen op, niet in het minst over het feit dat de bewoners op extra kosten 
worden gejaagd. Bewoners nota bene, die op de meest ecologische en duurzame manier wonen: 
met 190 gezinnen onder één dak. Co-housing avant la lettre. 
We willen in onze tussenkomst ingaan op de vragen die leven bij de bewoners en willen ook 
aan de stad een overzicht vragen van de bestaande regelingen in alle appartementsgebouwen 
in Sint-Niklaas en/of deze voorgestelde wijziging nu bijdraagt aan het diftar-principe. 

IR 8 Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Voorstel tot afschaffen van de 
belasting op een kindergraf

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Toelichting
Op dit ogenblik betalen ouders die een kind verliezen en een concessie (bijvoorbeeld 20 
jaar) willen voor een kindergraf, 40 EUR. Bij een vernieuwing van zo'n concessie betalen de 
ouders voor een kind 60 euro. 
https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-06/concessietarieven_begraafplaatsen_sint-
niklaas_0.pdf
Als PVDA-fractie zouden wij willen voorstellen om deze belasting op een kindergraf af te 
schaffen. De dood van een kind zorgt op zich al voor een enorm zware emotionele impact voor 
de ouders. Een kind verliezen is één van de ergste zaken die een ouder kan overkomen. Ouders 
die een kind hebben verloren gaan vaak ook regelmatig en gedurende vele jaren dat graf 
bezoeken. Daarom willen wij voorstellen om niet langer een concessiebelasting te vragen voor 
kindergraven. De impact op de begroting voor de stad is minimaal. Het afschaffen van deze 
belasting is voor een groot deel symbolisch, maar het signaal dat het stadsbestuur hiermee 
geeft aan de getroffen ouders is er een van medeleven en grootmenselijkheid. 

IR 10 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Wanneer winteropvang voor daklozen in Sint-
Niklaas?

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag

https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-06/concessietarieven_begraafplaatsen_sint-niklaas_0.pdf
https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-06/concessietarieven_begraafplaatsen_sint-niklaas_0.pdf
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Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.

Toelichting
Begin januari 2020 werden we weer met de neus op de feiten gedrukt: een dakloze veroorzaakt 
een brand in een leegstaand pand in Nieuwkerken. Hij had zijn toevlucht gezocht in een zwaar 
vervallen woning en had er wat rommel in brand gestoken om zich op te warmen[1]. Het is niet 
het enige probleem met daklozen dat we in onze stad kennen. In november, een vergelijkbaar 
verhaal in Sinaai. In een leegstaand magazijn in de Hulstbaan lag een man in erbarmelijke 
omstandigheden in het zwaar vervallen en vuile magazijn te slapen. Hij had een klein vuurtje 
gemaakt om zich wat te kunnen verwarmen.[2].
Het probleem van de opvang van daklozen in de winter blijft een groot probleem in Sint-
Niklaas. In 2018 hebben we al aangedrongen om voor een winteropvang te zorgen. Toen zei u 
dat onze stad eerder een probleem van thuislozen dan van daklozen heeft. Maar zijn al de 
voorbeelden die wij nu en in het verleden al hebben aangehaald dan niet voldoende om aan te 
tonen dat we in Sint-Niklaas wel met een daklozenprobleem kampen?
In de provincie zijn er nu twee centrumsteden die winteropvang voor daklozen organiseren: 
Gent en Aalst. Van onze collega’s van de PVDA in de gemeenteraad in Gent horen we dat het 
probleem van de nachtopvang is besproken op de commissie welzijn deze maand op vraag van 
onze fractie. Daar stelde schepen Coddens dat meer dan 50 % van de mensen die in Gent om 
opvang vragen, geen link hebben met Gent. Hij hoopt dat er een globale aanpak komt.[3] En wij 
hebben begrip voor zijn standpunt. In Gent zijn er altijd 65 bedden ter beschikking van dak- en 
thuislozen. In de winterperiode komen daar nog eens 40 bedden bij. De opmerking van de 
schepen is een duidelijke vingerwijzing naar Sint-Niklaas. Ik heb contact opgenomen met de 
mensen van het CAW Gent die de nachtopvang in Gent organiseren en zij bevestigen de 
vaststelling van de schepen. Zij vertellen mij dat de toestroom van daklozen van buiten Gent 
vooral vanuit het Waasland komt, zeg maar Sint-Niklaas. Daarnaast komen er ook mensen uit de 
omgeving van Eeklo, het Meetjesland, maar dat is een kleiner aantal. Wij vinden het belangrijk 
dat onze stad als derde grootste centrumstad van Oost-Vlaanderen, na Gent en Aalst, zijn 
verantwoordelijkheid opneemt. Een dak boven uw hoofd hebben, is een mensenrecht.
Wij vinden het ook belangrijk om in de eerste plaats thuisloosheid te voorkomen. SAM, het 
Steunpunt Mens en Samenleving heeft daarover deze week nog een interessant rapport 
gepubliceerd [4] met als titel “Thuisloosheid beëindigen is niet eens zo moeilijk”. Een paar 
puntjes uit het rapport:

-          “De grootste risicofactoren op thuisloosheid in Vlaanderen zijn kinderarmoede, 
verslaving en uithuiszetting.” 1 kind op 4 in onze stad groeit op in kansarmoede. Over 
uithuiszettingen hebben we in deze raad ook al aan de alarmbel getrokken, zonder echt gehoor 
te krijgen.

-          “Maak van preventie van thuisloosheid het beginpunt van het beleid. Opvang moet het 
sluitstuk vormen.” Ons voorstel tot het invoeren van een armoedetoets werd hier ook van de 
tafel geveegd.

-          “Thuisloosheid beëindigen moet gesteund worden door een breder armoede- en sociaal 
woonbeleid, want anders lukt het nooit.” Onze vraag om snel voor meer sociale woningen te 
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zorgen valt hier ook steeds op een koude steen. In 2018 zei u dat u wil inzetten op extra 
noodwoningen. Wat is daar ondertussen van gerealiseerd? We lezen wel in de 
meerjarenbegroting dat u het aantal noodwoningen wil optrekken (van 13) naar 25. Maar 
wanneer wordt dat gerealiseerd? De nood is dringend en hoog. 
“Opvang moet het sluitstuk vormen van een beleid,”  staat ook in dat rapport. Maar ook dat 
sluitstuk ontbreekt hier in Sint-Niklaas. Zo lang er daklozen zijn is dat ook heel belangrijk en 
dat is vandaag jammer genoeg de realiteit in onze stad. De PVDA vraagt dan ook aan het 
stadsbestuur om dringend werk te maken van een nacht- en winteropvang voor daklozen. Het 

kan niet dat in de 21steeeuw daklozen zich moeten opwarmen aan wat rommel in een vervallen 
woning of een leegstaand magazijn. Sint-Niklaas kan niet langer zijn kop in het zand steken en 
de verantwoordelijkheid doorschuiven naar Gent. 

[1] https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/dakloze-sticht-brand-in-leegstaande-woning-
om-zich-op-te-warmen~a015a34c/
[2] https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/brandweer-moet-uitrukken-voor-vuurtje-van-
dakloze-man~a4c86f4c/
[3] https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/winteropvang-voor-daklozen-in-gent-wij-hopen-op-
steun-van-hogere-overheden~a0c07e05/
[4] https://www.samvzw.be/nieuws/thuisloosheid-beeindigen-niet-eens-zo-moeilijk

IR 11 Interpellatie van raadslid Freyja De Rijcke: Prijsstijging luierzakken

Indiener(s)
Freyja De Rijcke

Verslag
Interpellatie van raadslid Freyja De Rijcke.
beantwoord door schepen Filip Baeyens.
Interpellatie van raadsleden Jef Maes, Aster Baeck, Freyja De Rijcke en Gaspard Van Peteghem.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Toelichting
Sinds januari 2020 is de prijs van een rol luierzakken met meer dan de helft gestegen. Een rol 
kost nu 17,5 EUR  in plaats van 11 EUR. Er zijn veel jonge gezinnen en andere personen die 
beroep doen op deze zakken, heel misnoegd over deze asociale maatregel. Ze voelen nogmaals 
dat ze weer extra belast worden en zijn hier niet over te spreken.
1. Waarom moest deze prijs zo fel stijgen?
2. Hangt aan deze prijsverhoging dan ook een vorm van service naar de mensen toe of moet 
men nog steeds met zakken sleuren voor een veel hogere prijs?
3. Wat gaat men er aan doen om te zorgen dat de mensen ze toch blijven gebruiken, want ik 
heb een sterk vermoeden dat ze nu veel minder gebruikt gaan worden als men de sociale media 
wat volgt.

file:///C:/Users/jmaes/Downloads/Gemeenteraad/GR%2024012020/Wanneer%20winteropvang%20voor%20daklozen.docx#_ftnref1
https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/dakloze-sticht-brand-in-leegstaande-woning-om-zich-op-te-warmen~a015a34c/
https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/dakloze-sticht-brand-in-leegstaande-woning-om-zich-op-te-warmen~a015a34c/
file:///C:/Users/jmaes/Downloads/Gemeenteraad/GR%2024012020/Wanneer%20winteropvang%20voor%20daklozen.docx#_ftnref2
https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/brandweer-moet-uitrukken-voor-vuurtje-van-dakloze-man~a4c86f4c/
https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas/brandweer-moet-uitrukken-voor-vuurtje-van-dakloze-man~a4c86f4c/
file:///C:/Users/jmaes/Downloads/Gemeenteraad/GR%2024012020/Wanneer%20winteropvang%20voor%20daklozen.docx#_ftnref3
https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/winteropvang-voor-daklozen-in-gent-wij-hopen-op-steun-van-hogere-overheden~a0c07e05/
https://www.hln.be/in-de-buurt/gent/winteropvang-voor-daklozen-in-gent-wij-hopen-op-steun-van-hogere-overheden~a0c07e05/
file:///C:/Users/jmaes/Downloads/Gemeenteraad/GR%2024012020/Wanneer%20winteropvang%20voor%20daklozen.docx#_ftnref4
https://www.samvzw.be/nieuws/thuisloosheid-beeindigen-niet-eens-zo-moeilijk


Gemeenteraad 65/66 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
24 januari 2020

4. Hoe komt het dat dit zo goed als niet is gecommuniceerd naar de inwoners toe? De meeste 
zijn dit pas te weten gekomen als ze een rol wilden gaan halen.

IR 12 Interpellatie van raadslid Freyja De Rijcke: Muizenplaag op de site Filteint

Indiener(s)
Freyja De Rijcke

Verslag
Interpellatie van raadslid Freyja De Rijcke.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Toelichting
Er is mij door een bezorgde bewoner van de site Filteint gemeld dat ze last hebben van een 
muizenplaag. Er wordt in hun achtertuin, die aansluit aan de parking van de Lidl, aan sluikstort 
gedaan. Vermoedelijk is dit ook de oorzaak van de plaag. Dit gaat over een blok van sociale 
appartementen. De bewoner die dit heeft gemeld, is eens rondgegaan bij de buren en het gaat 
hier over een veertiental bewoners die overlast ervaren van de muizen.
Zij hebben al twee jaar last hiervan en gedurende heel deze periode al veel stappen zelf 
ondernomen, maar dit kan zo niet verder.
1. Is de stad op de hoogte van het probleem met sluikstort daar?
2. Wie is er verantwoordelijk voor het verwijderen van dit sluikstort?
3. Waar kunnen de bewoners terecht met zo een grootschalig probleem? Ze hebben zelf al 
verschillende instanties aangesproken, maar er gebeurt niets.
4. Hoe zit het hier net met het eigenaarschap? Dit zijn sociale appartementen die onder het 
sociaal verhuurkantoor vallen. Wie is er dan verantwoordelijk voor de opruiming, want deze is 
uitgebreid naar verscheidene woningen?
5. Wat kan de stad hier aan doen? Dit is een groot gevaar voor de volksgezondheid, aangezien 
deze dieren tot binnen zitten bij de inwoners.
6. Zijn er in de stad nog zo plaatsen gekend waar we zulke problemen kennen en wat is daar in 
het verleden dan aan gedaan?

IR 13 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Aanwezigheid in DC SOVEKA

Indiener(s)
Kris Van der Coelden

Verslag
Interpellatie van Kris Van der Coelden. 
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Toelichting
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Op de laatste drie vergaderingen van het directiecomité van SOVEKA heeft de 
vertegenwoordiger van het stadbestuur zich telkens verontschuldigd. Voor een organisatie met 
een dergelijk maatschappelijk belang als het sociaal verhuurkantoor, is dit ongepast. Graag 
wilde ik de burgemeester hierover interprelleren.  

25 januari 2020 0:12 - De voorzitter opent de besloten zitting

25 januari 2020 0:13 - De voorzitter sluit de zitting

 

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


