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GEMEENTERAAD
Zitting van 26 juni 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 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 Merckx, raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (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 Lore Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid 
(CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); 
mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams 
Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open 
Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); de 
heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig
mevrouw Gwen Merckx, korpschef van politie

Verontschuldigd
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V)

26 juni 2020 20:10 - De voorzitter opent de openbare zitting
Voorzitter Mia Mortier deelt mee dat agendapunt 24 aangaande de exploitatie van straat- en 
pleinparkeren en de bijhorende DBFMO van twee parkeergebouwen wordt afgevoerd en dat de 
interpellaties per thema behandeld worden.

Raadslid Frans Wymeersch vraagt de afvoering van agendapunt 27 dat handelt over de 
verlenging van de convenant met Vrije Radio Belsele vzw voor de activiteiten tijdens de 
zomerkermis van Belsele. 

Raadsleden Christel Geerts, Jef Maes en Johan Uytdenhouwen bedanken schepen Carl Hanssens 
voor de afvoering van agendapunt 24. De schepen licht de afvoering toe. Raadsleden Johan 
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Uytdenhouwen, Kris Van der Coelden, Jef Maes en Kristof Van Gansen gaan verder in op de 
toelichting van schepen Carl Hanssens.

OPENBARE ZITTING

1 2020_GR_00183 Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 25 mei 
2020: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de 
gemeenteraadszitting van 25 mei 2020 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 vergadering aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraadszitting van 25 mei 2020 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 25-05-2020
Zittingsverslag GR 25-05-2020

2 2020_GR_00216 Maatregelen naar aanleiding van het  corona-virus 
betreffende de raden en commissies: politieverordening 
burgemeester: bekrachtiging  

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie
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Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politieverordening van de burgemeester van 8 juni 
2020 houdende de maatregelen voor de organisatie van de commissies en raden in juni ter 
voorkoming van de verspreiding van het corona-virus, te bekrachtigen.

Juridische grond
Nieuwe Gemeentewet, artikelen 13 §2,5° en 134 §1. 
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41, 287 en 288.
Politiebesluit van de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van 11 maart 
2020.
Advies van de 'Risk Assesment Group' en van de 'Risk Management Group' van 10 maart 2020. 
Algemeen politiereglement, laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2020, 
hoofdstuk IX. 

Argumentatie
Het Agentschap Binnenlands Bestuur deelt mee dat fysieke bijeenkomsten van bestuursorganen 
af te raden zijn en enkel in zeer uitzonderlijke gevallen nog de werkwijze zijn. Digitale 
mogelijkheden, die specifiek voorzien zijn tijdens de federale fase, genieten op dit moment de 
voorkeur. Tijdens een overleg van de fractieleiders op 8 juni 2020 werd afgesproken hoe de 
commissies en de raden van juni zouden doorgaan. Op basis daarvan nam de burgemeester een 
besluit op maandag 8 juni 2020. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit besluit te 
bekrachtigen. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 stemmen tegen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
de politieverordening van de burgemeester van 8 juni 2020, waarbij ter voorkoming van de 
verspreiding van het corona-virus de modaliteiten worden vastgelegd voor de commissies en 
raden van juni 2020, te bekrachtigen.
Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Bijlagen
Besluit burgemeester 8 juni 2020
verslag fractieoverleg 20200608

POLITIE

Politie
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3 2020_GR_00184 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van één functie van inspecteur van 
politie (afdeling niet-dringende politiehulp: milieu- en 
dierenpolitie): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 20 december 2019 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. In de nieuwe personeelsformatie is een extra functie voorzien 
voor een inspecteur van politie voor de milieu- en dierenpolitie. Deze dienst behoort tot de 
afdeling niet-dringende politiehulp.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd één functie van inspecteur van politie open te stellen 
voor de milieu- en dierenpolitie.

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

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

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

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met algemene stemmen (40)

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

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

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

Artikel 4
in te stemmen met de deelname van de lokale politie Sint-Niklaas aan de mobiliteitscyclus 
voorbehouden voor de aspirant-inspecteurs, categorie C in 2020/A2, en de navolgende 
ambtshalve aanwijzing, voor de invulling van één functie van inspecteur van politie in de 
afdeling dringende politiehulp, indien er geen kandidaten gevonden worden in de gewone 
mobiliteit.

4 2020_GR_00185 Politieaangelegenheden: personeel: operationeel kader: 
vacant verklaren van vier functies van inspecteur van 
politie (afdeling dringende politiehulp): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 20 december 2019 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. Een inspecteur van politie verliet de lokale politie Sint-Niklaas 
om de opleiding tot hoofdinspecteur aan te vatten en vervolgens in een andere zone te gaan 
werken. Een inspecteur van interventie is intern veranderd van functie en is nu wijkinspecteur. 
Een inspecteur werd medisch op pensioen gesteld. Als gevolg hiervan zijn drie functies in de 
afdeling dringende politiehulp vacant. Een vierde vacante functie is een nieuwe functie 
voorzien in de personeelsformatie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd vier functies van inspecteur van politie open te stellen 
voor de dringende politiehulp.

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

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

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

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
vier functies van inspecteur van politie vacant te verklaren voor de afdeling dringende 
politiehulp en deze in te vullen op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het 
personeel van de politiediensten.

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

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

Artikel 4
in te stemmen met de deelname van de lokale politie Sint-Niklaas aan de mobiliteitscyclus 
voorbehouden voor de aspirant-inspecteurs, categorie C in 2020/A2, en de navolgende 
ambtshalve aanwijzing, voor de invulling van vier functies van inspecteur van politie in de 
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afdeling dringende politiehulp, indien er geen kandidaten gevonden worden in de gewone 
mobiliteit.

5 2020_GR_00186 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: vacant verklaren van één functie van 
assistent niveau C (dringende politiehulp - onthaal): 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 20 december 2019 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. In de nieuwe personeelsformatie zijn plaatsen voorzien voor 
assistenten niveau C in het onthaal van de dringende politiehulp. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd één functie van assistent telefonie en onthaal open te 
stellen voor de afdeling dringende politiehulp.

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

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

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.
Deze vacature past binnen de personeelsbegroting van de politiezone.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
één functie van assistent niveau C, telefonie en onthaal, vacant te verklaren en deze in te vullen 
op basis van de wetgeving inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten.

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

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

6 2020_GR_00207 Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: aanwerving van een contractueel 
personeelslid niveau D omwille van dringende nood 
(dringende politiehulp - onthaal): goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
De gemeenteraad verklaarde in zitting van 20 december 2019 omwille van een dringende nood 
een functie van onthaalmedewerker-telefonist vacant via een contractuele aanwerving en 
besliste om een wervingsreserve vast te stellen. De selectiecommissie kwam samen op 7 en 12 
mei 2020. Eén persoon werd geselecteerd, een andere persoon werd op de wervingsreserve 
geplaatst, de overige kandidaten zijn ongeschikt. 
Ondertussen is gebleken dat er een tweede functie van onthaalmedewerker-telefonist vacant 
zal worden: een medewerkster gaat op 1 september 2020 met pensioen. Om de operationaliteit 
van de dienst niet in het gedrang te brengen, is het belangrijk de functie zo snel mogelijk in te 
vullen. Om beroep te kunnen doen op de vastgestelde wervingsreserve is het noodzakelijk om 
de functie in het niveau D vacant te verklaren. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze functie omwille van dringende nood in te vullen via 
een contractuele aanwerving en om voor deze invulling een beroep te doen op de vastgestelde 
wervingsreserve. 

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

Argumentatie
Voor de invulling van een dringende behoefte kan de politie binnen het administratief en 
logistiek kader overgaan tot contractuele aanwerving. De functie moet dan wel in een volgende 
mobiliteitscyclus vacant worden verklaard. Wanneer er binnen deze categorie van medewerkers 
een functie niet opgenomen is, brengt dit de dienstplanning van deze dienst in gevaar.

De gemeenteraad verklaarde in zitting van 20 december 2019 omwille van een dringende nood 
een functie van onthaalmedewerker-telefonist vacant via een contractuele aanwerving en 
besliste om een wervingsreserve vast te stellen. De selectiecommissie kwam samen op 7 en 12 
mei 2020. Eén persoon werd geselecteerd, een andere persoon werd op de wervingsreserve 
geplaatst, de overige kandidaten zijn ongeschikt. 
Ondertussen is gebleken dat er een tweede functie van onthaalmedewerker-telefonist vacant 
zal worden: een medewerkster gaat op 1 september 2020 met pensioen. Het is daarom 
aangewezen de vacature zo snel mogelijk in te vullen. Door beroep te doen op de vastgestelde 
wervingsreserve kan de functie zeer snel ingevuld worden. 
De korpschef wenst daarom ook deze vacante functie voor onthaalmedewerker-telefonist in het 
onthaal van de lokale politie Sint-Niklaas aan te werven via een contractuele aanwerving 
omwille van een dringende nood en wenst voor de invulling gebruik te maken van de 
wervingsreserve die werd vastgesteld naar aanleiding van de selectie van 7 en 12 mei 2020. Om 
deze wervingsreserve te kunnen gebruiken, moet de functie vacant worden verklaard binnen het 
administratief en logistiek kader als niveau D.
 

Adviezen
Financiën: politie: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

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

Artikel 2
voor de invulling van deze functie beroep te doen op de wervingsreserve, vastgesteld na de 
selectie van 7 en 12 mei 2020.
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7 2020_GR_00208   - Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: samenstelling selectiecommissie voor commissaris 
van politie: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 20 december 2019 werd de personeelsformatie van de lokale 
politie Sint-Niklaas vastgesteld. Reeds in zitting van 21 juni 2019 verklaarde de raad drie 
functies van commissaris van politie vacant. De functies werden gepubliceerd in de tweede 
mobiliteitscyclus van de geïntegreerde politie van 2020. Drie personen stelden zich kandidaat. 
De samenstelling van de selectiecommissie moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze samenstelling goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten, artikelen VI.II.42, VI.II.43 en VI.II.44
Ministeriële omzendbrief GPI 74 over de bevordering van de gelijke kansen van mannen en 
vrouwen binnen de politiediensten.

Argumentatie
De statutaire bepalingen voor de samenstelling van een selectiecommissie voor officieren van 
de lokale politie zijn de volgende:
- samenstelling: een voorzitter en maximum vier bijzitters;
- voorzitter: de korpschef of de door haar aangewezen officier (ten minste bekleed met de graad 
die overeenstemt met de te begeven betrekking);
- leden/bijzitters: minstens één officier van een korps van de lokale politie, die ten minste 
bekleed is met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking van officier.
- een secretaris, aangewezen door de korpschef, staat de selectiecommissie bij.

De lokale politie Sint-Niklaas stelt voor de selectiecommissie voor commissaris van politie als 
volgt vast te stellen:
- voorzitter: hoofdcommissaris-korpschef Gwen Merckx;
- leden: commissaris Hedwig Smet van de lokale politie Sint-Niklaas en hoofdcommissaris Chris 
Bogaert van de lokale politie Aalst;
- secretaris: manager interne organisatie Frederika Maes.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)
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Artikel 1
de samenstelling van de selectiecommissie voor officier als volgt samen te stellen:
- voorzitter: hoofdcommissaris-korpschef Gwen Merckx;
- leden: commissaris Hedwig Smet van de lokale politie Sint-Niklaas en hoofdcommissaris Chris 
Bogaert van de lokale politie Aalst;
- secretaris: manager interne organisatie Frederika Maes.

8 2020_GR_00213 Politieaangelegenheden: politiezone: begrotings- en 
jaarrekening 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Interpellatie van raadsleden Julien Ghesquière en Saloua El Moussaoui.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Carl Hanssens.
Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière.
Beantwoord door korpschef Gwen Merckx.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de begrotings- en jaarrekening 2019 van de politiezone 
Sint-Niklaas goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd 
op twee niveaus, artikel 34.
Nieuwe gemeentewet, Titel VI, Hoofdstuk I, artikel 240 § 1.
Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 
van de lokale politie, artikelen 66 tot en met 72. 
Omzendbrief PLP33 betreffende de jaarrekening van de politiezones.

Argumentatie
De begrotingsrekening sluit af met volgend resultaat:
Gewone dienst:
- een begrotingsresultaat van 5.316.819,18 EUR;
- een boekhoudkundig resultaat van 5.387.956,03 EUR
Buitengewone dienst:
- een begrotingsresultaat van - 229.530,27 EUR;
- een boekhoudkundig resultaat van 51.441,44 EUR.
De balans sluit af met een totaal van 19.522.194,45 EUR.
De resultatenrekening sluit af met een uiteindelijk boni van 2.897.955,14 EUR, namelijk een 
exploitatieboni van 2.834.897,40 EUR en een uitzonderlijk boni van 63.057,14 EUR.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de begrotings- en jaarrekening 2019 van de politiezone Sint-Niklaas goed te keuren.
Een exemplaar van de begrotings- en jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 

Bijlagen
Jaarrekening Politiezone 2019

BESTUURSADMINISTRATIE

Gwen Merckx, korpschef van politie verlaat de zitting

9 2020_GR_00195 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Logo-Waasland vzw: 
voordracht lid raad van bestuur: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
In de gemeenteraadszitting van 22 februari 2019 werd een vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Logo-Waasland vzw aangeduid, en werd een vertegenwoordiger voor 
de raad van bestuur voorgedragen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een andere vertegenwoordiger voor te dragen voor de 
raad van bestuur. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten van Logo-Waasland vzw. 

Argumentatie
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten wordt de vereniging bestuurd door een raad van 
bestuur die door de algemene vergadering voor drie jaar wordt benoemd. De stad Sint-Niklaas 
heeft recht op een vertegenwoordiger in de algemene vergadering evenals op een 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur. 
Vanuit de gemeenteraad werd schepen Sofie Heyrman aangeduid als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering en voorgedragen als vertegenwoordiger in de raad van bestuur. Vanuit 
de raad voor maatschappelijk welzijn werd mevrouw Els Cant, diensthoofd diversiteit, 
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samenleving en preventie, aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Er 
wordt gevraagd schepen Sofie Heyrman te vervangen. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 8 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
als vertegenwoordiger van de stad Sint-Niklaas in de raad van bestuur van Logo-Waasland vzw 
voor te dragen:
- mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid, °17 augustus 1977, Regentiestraat 40 B 09, 9100 Sint-
Niklaas.

Bijlagen
statuten Lokaal Gezondheidsoverleg Waasland vzw

10 2020_GR_00200 Gemeenteraad: huishoudelijk reglement: wijzigingen: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
De gemeenteraad heeft bij aanvang van de bestuursperiode een huishoudelijk reglement 
goedgekeurd. Het is aangewezen enkele artikelen van dit huishoudelijk reglement aan te 
passen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement goed te 
keuren. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 38.

Argumentatie
Artikel 38 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de aanvang van de 
zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden 
opgenomen in verband met de werking van de gemeenteraad en dat dit huishoudelijk 
reglement op elk moment kan worden gewijzigd.
De gemeenteraad keurde het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed in zitting van 
29 april 2019. Het is aangewezen enkele artikelen van dit huishoudelijk reglement aan te 
passen.
De wijzigingen hebben betrekking op:
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- inzagerecht van de raadsleden (artikel 7): vastleggen van de termijn die de algemeen directeur 
heeft om op vragen in het kader van het inzagerecht te antwoorden;
- afhandeling van de agenda (artikel 16): toevoegen van richttijden voor de behandeling van 
agendapunten;
- presentiegelden (artikel 25): expliciet opnemen van de regeling inzake presentiegeld voor een 
gezamenlijke commissie.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 33 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad opnieuw goed te keuren. 
Een exemplaar van het gewijzigde huishoudelijk reglement wordt als bijlage aan de notulen 
van deze zitting gehecht.

Bijlagen
verslag fractieoverleg 20200608
HR GR en OR zittingen 2020-06-26 met aanduiding wijzigingen versie na fractieleidersoverleg 
2020-06-08
HR GR en OR zittingen 2020-06-26 versie na fractieleidersoverleg 2020-06-08

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Boekhouding

11 2020_GR_00190 Beleids- en beheerscyclus: jaarrekening 2019: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2019 goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41, 56, 176 en 260.
Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij 
besluit van 23 november 2012.
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
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de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij 
ministerieel besluit van 26 november 2012.
Gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2018 tot vaststelling van het budget 2019, 
gewijzigd bij beslissing van 21 juni 2019.

Argumentatie
De jaarrekening bevat tal van verplichte rapporten. Deze rapporten zijn in hoofdzaak financieel 
van aard, maar niet uitsluitend.
A. Facultatief zijn de belangrijkste beleidsrealisaties in 2019 per beleidsdomein opgenomen in 
een beschrijvend document, naar analogie met de samenvattende strategische tekst in het 
meerjarenplan en het budget. Het prioritair en niet-prioritair gevoerd beleid wordt hierin 
verwoord.
B. Het verplicht rapport doelstellingenrealisatie geeft de mate van realisatie van het prioritair 
beleid weer:
- per prioritaire beleidsdoelstelling;
- per prioritair actieplan;
- per prioritaire actie;
met per prioritair actieplan een overzicht van de ontvangsten en uitgaven in 2019.
De verdeling prioritaire/niet-prioritaire acties in de BBC is gebaseerd op de structuur van het 
witboek:
- Er zijn 34 thematische beleidsdoelstellingen (financiën, personeel/interne organisatie, 
burgerzaken ...). Alle actieplannen en acties die hieronder vallen zijn prioritair en moeten 
worden geëvalueerd op hun realisatiegraad voor 2019.
- Daarnaast zijn er vier niet-prioritaire actieplannen (één per beleidsdomein) voor het regulier 
beleid. De acties die hieronder vallen worden niet geëvalueerd.
Of een actie al dan niet of deels is gerealiseerd, is gebaseerd op een ambtelijke inschatting door 
de betrokken dienst. In de toelichting bij de evaluatie staat, indien relevant, extra uitleg.
Hierbij passen volgende kanttekeningen:
- ook de acties die volgens het meerjarenplan pas in één van de volgende jaren aan bod komen, 
zijn in het overzicht voor 2019 vermeld. Voor dergelijke acties is het vooral van belang dat ze 
bereikt zijn op het einde van de periode van het meerjarenplan;
- dat geldt ook voor de actieplannen en beleidsdoelstellingen, die eind 2019 uiteraard nog niet 
volledig gerealiseerd zijn. Rond elk actieplan en elke beleidsdoelstelling werden in 2019 al 
acties opgestart, vandaar dat de actieplannen en beleidsdoelstellingen voorlopig allemaal 
dezelfde beoordeling krijgen (deels gerealiseerd), uitgezonderd die paar plannen die zeer 
concreet werden geformuleerd en ondertussen zijn afgehandeld.
C. De jaarrekening bevat volgende verplichte financiële rapporten:
- (J) De financiële toestand:
1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op 
kasbasis in het budget;
2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de 
autofinancieringsmarge in het budget.
- Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven 
en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging.
- (J1) De doelstellingenrekening bevat, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop 
de jaarrekening betrekking heeft:
1° het totaal van de ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen;
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2° het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid.
- (J2) De exploitatierekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het 
vlak van de exploitatie.
- (J3) De investeringsrekening bevat:
1° een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële 
boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en 
schenkingen;
2° per investeringsenveloppe die afgesloten werd in het financiële boekjaar in kwestie, de 
rekening van de desbetreffende investeringsenveloppe.
- (J5) De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de 
hand van:
1° de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening;
2° de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening;
3° de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of 
investeringsrekening;
4° het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
5° de bestemde gelden.
- (J6) De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het 
financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar.
- (J7) De staat van opbrengsten en kosten vermeldt naast de opbrengsten en kosten van het 
financiële boekjaar de opbrengsten en kosten van het vorige financiële boekjaar.
- (TJ1) De toelichting bij de exploitatierekening per beleidsdomein: uitgaven en ontvangsten 
van de exploitatierekening opgesplitst per soort (bijvoorbeeld operationeel, financieel …) en dit 
per beleidsdomein.
- (TJ2) De evolutie van de exploitatierekening.
- (TJ3) De toelichting bij de investeringsrekening per beleidsdomein: uitgaven en ontvangsten 
van het investeringsbudget opgesplitst per soort (bijvoorbeeld financiële vaste activa, materiële 
en immateriële vaste activa …) en dit per beleidsdomein.
- (TJ4) De evolutie van de investeringsverrichtingen.
- (TJ5) De stand van de kredieten per investeringsenveloppe: een overzicht, per 
investeringsenveloppe, van de verbinteniskredieten, vastleggingen en aanrekeningen, en dit 
zowel voor de uitgaven als de ontvangsten.
- (TJ6) De evolutie van de liquiditeitenrekening.
- (TJ7) De toelichting bij de balans.
- (TJ) Een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies.
Ten slotte wordt facultatief per actie, zowel prioritair als niet-prioritair, nog een financieel 
rapport (beginbudget, eindbudget, jaarrekening - per actie, gestructureerd per beleidsdomein/ 
veld/item) voorzien.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld), 13 stemmen tegen (Vlaams Belang, CD&V en 
PVDA) en 5 onthoudingen (sp.a) 

Artikel 1
de jaarrekening 2019 goed te keuren.
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.
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Bijlagen
Stad Sint-Niklaas Jaarrekening 2019 GR 26 juni 2020

12 2020_GR_00191 Meerjarenplan 2020-2025: aanpassing nr. 1: lijst 
nominatieve subsidies: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De lijst met nominatieve subsidies was tot 2019 een onderdeel van het budget. Omdat het 
budget vanaf 2020 verdwijnt, moet er een aparte beslissing over deze lijst worden genomen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de lijst met aanpassingen aan de nominatieve subsidies 
goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Besluit Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van 30 maart 2018 met latere 
wijzigingen.

Argumentatie
In zitting van 21 juni 2019 nam de raad er al kennis van dat:
- subsidies enkel kunnen worden toegekend in uitvoering van een subsidiereglement, een 
subsidieovereenkomst of een aparte nominatieve subsidielijst die door de raad werd 
goedgekeurd;
- het uitvoerend orgaan bevoegd is voor de goedkeuring van ingediende subsidie-
aanvraagdossiers en voor de toekenning van subsidiebedragen, mits die aanvragen gebeuren 
binnen de geautoriseerde kredieten en voldoen aan de voorwaarden van een goedgekeurd 
subsidiereglement, een goedgekeurde subsidie-overeenkomst of op de goedgekeurde lijst van 
nominatieve subsidies zijn vermeld.
Naar aanleiding van de vaststelling van de aanpassing nr. 1 van de meerjarenplanning 2020-
2025 wordt deze lijst voorgelegd.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 18 stemmen tegen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)

Artikel 1
naar aanleiding van de vaststelling van de aanpassing nr. 1 van de meerjarenplanning 2020-
2025 de lijst met de nominatieve subsidies goed te keuren.
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De lijst met de nominatieve subsidies, inclusief aanpassingen, wordt als bijlage aan de notulen 
van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Subsidies stad

13 2020_GR_00194 Meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW: 
aanpassing nr. 1: aandeel OCMW: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW bevat de doelstellingen, 
actieplannen, acties en kredieten waarmee het bestuur invulling wenst te geven aan het 
beleidsprogrogramma 'Samen maken we de stad van morgen'. Hoewel het meerjarenplan 
geïntegreerd is voor stad en OCMW, moet elk bestuur eerst zijn aandeel apart goedkeuren 
vooraleer de integrale versie van het meerjarenplan door de gemeenteraad kan worden 
goedgekeurd. Aangezien het stadsbestuur de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes 
die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt, moet de gemeenteraad de beslissing van de 
raad voor maatschappelijk welzijn voor het aandeel van het OCMW eerst goedkeuren, vooraleer 
de integrale aanpassing van de meerjarenplanning kan worden goedgekeurd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 2 titel 4. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen met latere wijziging.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en 
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 tot vaststelling van de wijze van 
communicatie tussen het lokaal bestuur, de indiener van de klacht en de toezichthoudende 
overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op het lokaal bestuur.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van 26 juni 2018.
Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale 
en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2019 met betrekking tot het meerjarenplan 
2020-2025 voor stad en OCMW: aandeel OCMW.

Argumentatie
De aanpassing van het meerjarenplan is geïntegreerd voor stad en OCMW en bestaat uit één 
bundel. De rapporten bevatten geconsolideerde bedragen en vertrekken vanuit de 
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doelstellingenboom (doelstelling-actieplan) die voor beide besturen dezelfde is. Toch moet elk 
bestuur eerst zijn aandeel apart vaststellen vooraleer de integrale versie door de gemeenteraad 
kan worden goedgekeurd. Voor de uitvoering van de doelstellingen door het aangaan van 
verbintenissen en voor de concrete ontvangsten en uitgaven, zijn stad en OCMW twee 
afzonderlijke budgettaire entiteiten met elk hun eigen kredieten en transacties. Omdat stad en 
OCMW aparte rechtspersonen zijn, stelt elke raad eerst het beleid vast van de eigen 
rechtspersoon. De kredieten voor beiden komen tot uiting in het schema M3 (overzicht 
kredieten).
Artikel 274 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het 
OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger 
via de opname van een geraamde gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan, maar wél door 
een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW bij de vaststelling van de 
jaarrekening en de resultaatsverwerking die erin is opgenomen. Omdat de stad de financiële 
gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt, is het 
nodig dat de stad eerst zijn goedkeuring geeft aan het aandeel van het OCMW in het 
meerjarenplan, vooraleer het volledig geïntegreerde meerjarenplan wordt goedgekeurd.

Samenstelling bundel meerjarenplan: 
1. Inleiding
2. Strategische nota
2.1. Strategische tekst bij de meerjarenplanning
2.2. Omschrijving en geraamde ontvangsten en uitgaven per prioritair actieplan en 
beleidsdoelstelling
3. Financiële nota
3.1. Financieel doelstellingenplan (M1)
3.2. Staat financieel evenwicht (M2)
3.3. Overzicht kredieten (M3)
4. Toelichting
4.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
4.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
4.3. Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)
4.4. Evolutie financiële schulden (T4)
4.5. Financiële risico's
4.6. Beschrijving grondslagen en assumpties
4.7. Plaats waar de aanvullende documentatie te vinden is.

Daarnaast is voorzien dat aan de raad ook een informatiebundel ter beschikking wordt gesteld, 
die enkel digitaal wordt voorzien, met volgende onderdelen:
a. Omgevingsanalyse;
b. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen;
c. Toegestane werkings- en investeringssubsidies;
d. Samenstelling beleidsdomeinen;
e. Overzicht verbonden entiteiten;
f. Overzicht renteloze leningen;
g. Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven;
h. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.
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Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 18 stemmen tegen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)

Artikel 1
het aandeel van het OCMW in de geïntegreerde aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan 2020-
2025 voor stad en OCMW goed te keuren.
Een exemplaar van de geïntegreerde aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan wordt als bijlage 
aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Artikel 2
kennis te nemen van de informatiebundel, bijkomend aan de aanpassing van het meerjarenplan 
2020-2025.

Bijlagen
Documentatie AMJP1 2020-2025 GR 26062020
AMJP1 2020-2025 GR 26062020

14 2020_GR_00193 Meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW: 
aanpassing nr. 1: aandeel stad: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW bevat de doelstellingen, 
actieplannen, acties en kredieten waarmee het bestuur invulling wenst te geven aan het 
beleidsprogrogramma 'Samen maken we de stad van morgen'. Hoewel het meerjarenplan 
geïntegreerd is voor stad en OCMW, moet elk bestuur eerst zijn aandeel apart vaststellen 
vooraleer de integrale versie door de gemeenteraad kan worden goedgekeurd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aandeel van het stadsbestuur in de aanpassing nr. 1 
van het meerjarenplan 2020-2025 goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 2 titel 4.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen met latere wijziging.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en 
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 tot vaststelling van de wijze van 
communicatie tussen het lokaal bestuur, de indiener van de klacht en de toezichthoudende 
overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op het lokaal bestuur.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
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beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van 26 juni 2018.
Besluit van 19 december 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn tot vaststelling van het 
aandeel OCMW in de geïntegreerde meerjarenplanning stad en OCMW.
Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale 
en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
Besluit van 19 december 2019 van de gemeenteraad met betrekking tot het meerjarenplan 
2020-2025 voor stad en OCMW: aandeel stad. 

Argumentatie
De aanpassing van het meerjarenplan is geïntegreerd voor stad en OCMW en bestaat uit één 
bundel. De rapporten bevatten geconsolideerde bedragen en vertrekken vanuit de 
doelstellingenboom (doelstelling-actieplan) die voor beide besturen dezelfde is. Toch moet elk 
bestuur eerst zijn aandeel apart vaststellen vooraleer de integrale versie door de gemeenteraad 
kan worden goedgekeurd. Voor de uitvoering van de doelstellingen door het aangaan van 
verbintenissen en voor de concrete ontvangsten en uitgaven, zijn de stad en het OCMW twee 
afzonderlijke budgettaire entiteiten met elk hun eigen kredieten en transacties. Omdat stad en 
OCMW aparte rechtspersonen zijn, stelt elke raad eerst het beleid vast van de eigen 
rechtspersoon. De kredieten voor beiden komen tot uiting in het schema M3. 

Samenstelling bundel meerjarenplan
1.           Inleiding
2.           Strategische nota
2.1.        Strategische tekst bij de meerjarenplanning
2.2.        Omschrijving en geraamde ontvangsten en uitgaven per prioritair actieplan en 
beleidsdoelstelling
3.           Financiële nota
3.1.        Financieel doelstellingenplan (M1)
3.2.        Staat financieel evenwicht (M2)
3.3.        Overzicht kredieten (M3)
4.           Toelichting
4.1.        Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
4.2.        Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
4.3.        Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)
4.4.        Evolutie financiële schulden (T4)
4.5.        Financiële risico's
4.6.        Beschrijving grondslagen en assumpties
4.7.        Plaats waar de aanvullende documentatie te vinden is.

Daarnaast moet aan de raad ook een informatiebundel ter beschikking worden gesteld, die 
enkel digitaal wordt voorzien, met volgende onderdelen:
a. Omgevingsanalyse;
b. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen;
c. Toegestane werkings- en investeringssubsidies;
d. Samenstelling beleidsdomeinen;
e. Overzicht verbonden entiteiten;
f. Overzicht renteloze leningen;
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g. Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven;
h. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 18 stemmen tegen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)

Artikel 1
het aandeel van de stad in de geïntegreerde aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 
voor stad en OCMW goed te keuren.
Een exemplaar van de geïntegreerde aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan wordt als bijlage 
aan de notulen van deze zitting gehecht. 

https://suite-sint-
niklaas.onlinesmartcities.be/do/decree/detail?id=55684&collapsedSidebar=false

Artikel 2
kennis te nemen van de informatiebundel, bijkomend aan de aanpassing nr. 1 van het 
meerjarenplan 2020-2025.

Bijlagen
Documentatie AMJP1 2020-2025 GR 26062020
AMJP1 2020-2025 GR 26062020

15 2020_GR_00192 Meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW: 
aanpassing nr. 1: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW bevat de 
doelstellingen, actieplannen, acties en kredieten waarmee het bestuur invulling wenst te geven 
aan het beleidsprogrogramma 'Samen maken we de stad van morgen'.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 
goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 2 titel 4.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen met latere wijziging.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en 
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur.

https://suite-sint-niklaas.onlinesmartcities.be/do/decree/detail?id=55684&collapsedSidebar=false
https://suite-sint-niklaas.onlinesmartcities.be/do/decree/detail?id=55684&collapsedSidebar=false
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Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 tot vaststelling van de wijze van 
communicatie tussen het lokaal bestuur, de indiener van de klacht en de toezichthoudende 
overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op het lokaal bestuur.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van 26 juni 2018.
Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale 
en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. 
Besluit van 19 december 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn tot vaststelling van het 
aandeel OCMW in de geïntegreerde meerjarenplanning stad en OCMW.
Besluit van 19 december 2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van het aandeel stad in de 
geïntegreerde meerjarenplanning stad en OCMW.
Besluit van 19 december 2019 van de gemeenteraad tot goedkeuring van de OCMW-beslissing 
waarbij het aandeel OCMW in de geïntegreerde meerjarenplanning stad en OCMW werd 
vastgesteld.

Argumentatie
De aanpassing nr. 1 van de meerjarenplanning is geïntegreerd voor stad en OCMW en bestaat 
uit één bundel. De wettelijke rapporten zijn geconsolideerd en vertrekken vanuit de 
doelstellingenboom (doelstelling-actieplan) die voor beide besturen dezelfde is. Het aandeel 
van elk bestuur in de kredieten werd vooraf vastgesteld en, voor wat het aandeel van het OCMW 
betreft, ook door de stad goedgekeurd. De beslissing over de geïntegreerde aanpassing nr. 1 van 
het meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Samenstelling bundel meerjarenplan:
1. Inleiding
2. Strategische nota
2.1. Strategische tekst bij de meerjarenplanning
2.2. Omschrijving en geraamde ontvangsten en uitgaven per prioritair actieplan en 
beleidsdoelstelling
3. Financiële nota
3.1. Financieel doelstellingenplan (M1)
3.2. Staat financieel evenwicht (M2)
3.3. Overzicht kredieten (M3)
4. Toelichting
4.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
4.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
4.3. Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)
4.4. Evolutie financiële schulden (T4)
4.5. Financiële risico's
4.6. Beschrijving grondslagen en assumpties
4.7. Plaats waar de aanvullende documentatie te vinden is.

Daarnaast moet aan de raad ook een informatiebundel ter beschikking worden gesteld, die 
enkel digitaal wordt voorzien, met volgende onderdelen:
a. Omgevingsanalyse;
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b. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen;
c. Toegestane werkings- en investeringssubsidies;
d. Samenstelling beleidsdomeinen;
e. Overzicht verbonden entiteiten;
f. Overzicht renteloze leningen;
g. Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven;
h. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

Na de goedkeuring op 26 juni 2020 wordt de digitale rapportering aan Vlaanderen bezorgd via 
de software en worden de bundels opgeladen op de website (luik meerjarenplannen en 
budgetten) aangezien deze vorm van publicatie een bijkomende toezichtvoorwaarde is 
geworden.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 18 stemmen tegen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)

Artikel 1
de geïntegreerde aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW goed 
te keuren en te publiceren op de website.
Een exemplaar van de geïntegreerde aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan wordt als bijlage 
aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Artikel 2
kennis te nemen van de informatiebundel, bijkomend aan de aanpassing nr. 1 van het 
meerjarenplan 2020-2025.

Bijlagen
Documentatie AMJP1 2020-2025 GR 26062020
AMJP1 2020-2025 GR 26062020

16 2020_GR_00215 Organisatiebeheersing: rapport organisatiebeheersing 
2019 en planning 2020-2021: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
In zitting van 21 juni 2019 werden de methodologie en de aanpak voor organisatiebeheersing, 
gemeenschappelijk voor stad en OCMW, goedgekeurd. Over de uitgevoerde en geplande 
activiteiten in het kader van organisatiebeheersing wordt door de algemeen directeur jaarlijks 
voor 30 juni gerapporteerd aan het uitvoerend orgaan en aan de raad. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport organisatiebeheersing 

https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/bestuur-en-participatie/beleid/meerjarenplannen-budgetten
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voor 2019 en de planning voor 2020-2021, die beiden op 10 juni 2020 door het auditcomité 
werden goedgekeurd.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 2 titel 2 hoofdstuk 5.
Beslissing van de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2019 houdende goedkeuring van het 
nieuwe organisatiebeheersingssysteem voor stad en OCMW. 

Argumentatie
Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een 
redelijke zekerheid te verschaffen dat de organisatie:
- de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst;
- wetgeving en procedures naleeft;
- over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
- op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
- de activa beschermt en fraude voorkomt.
Het kader voor organisatiebeheersing wordt vastgelegd door de raad. Dit gebeurde op 21 juni 
2019 gemeenschappelijk voor de stad en het OCMW. In toepassing van het nieuwe decreet 
lokaal bestuur werd aan organisatiebeheersing een veel bredere rol toebedeeld. Naast de audits 
maken ook deze thema's deel uit van het systeem: zelfevaluaties, projecten, 
klachtenbehandeling, politiek-ambtelijke afspraken, financiën en personeel, preventie en 
bescherming op het werk, procedures en afspraken en informatieveiligheid. 
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de 
gemeenteraad, het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn over de 
organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het 
daaropvolgende jaar. Dit is de eerste keer dat er volgens deze nieuwe termijn en volgens het 
nieuw organisatiebeheersingssysteem gerapporteerd wordt. De rapporteringsperiode loopt 
daarom uitzonderlijk van 1 januari 2019 tot 1 juni 2020. Er wordt een overzicht gegeven van de 
stand van zaken van de acties ondernomen in het kader van organisatiebeheersing in 2019 en 
de planning voor 2020 en 2021.
De acties worden sedert 2017 beheerd in de tabel ‘Planning en opvolging 
organisatiebeheersing’, die als bijlage bij dit verslag wordt gevoegd. In deze tabel wordt elke 
beheersmaatregel gekoppeld aan de bron van risicodetectie, een omschrijving, een eigenaar, 
een timing en een status. De audits van Audio en Audit Vlaanderen zijn opgenomen in de tabel 
onder een algemene noemer. De acties zijn opgenomen en worden opgevolgd in aparte 
documenten, opgesteld door de auditdiensten met bijhorende instructies. In het verslag wordt 
daarom uitvoerig ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de audits die lopende en 
gepland zijn.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het rapport organisatiebeheersing 2019 en de planning voor 2020 en 
2021.
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Een exemplaar van dit rapport en de planning worden als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 

Bijlagen
Rapport organisatiebeheersing 2019
Planning en opvolging_organisatiebeheersing 2019 2020 1 juni 2020

Sport

17 2020_GR_00217 Sportcentrum De Witte Molen: omgevingswerken: wijze 
van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toegelicht door schepen Peter Buysrogge.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en de voorwaarden van de 
opdracht 'Sportcentrum De Witte Molen: omgevingswerken' 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 42 § 1, 1°a 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°.
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
In het kader van de opdracht 'Sportcentrum De Witte Molen: omgevingswerken' werd een 
bestek met nummer 2020/001aa opgesteld door de dienst projecten openbaar domein. De 
opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken: de aanleg van rijwegen, parkeerplaatsen, 
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groenzones, wadi's (waterafvoer, drainage, infiltratie), paadjes en het plaatsen van afsluitingen 
met poorten.

De uitgave voor deze opdracht wordt indicatief geraamd op 389.315,55 EUR, exclusief btw 
(81.756,27 EUR btw verlegd). Het archeologisch onderzoek (sleuvenonderzoek) is geïntegreerd 
in het aanbestedingsdossier om de hinder tot een minimum ter herleiden. Hierdoor kunnen de 
werken opeenvolgend uitgevoerd worden. De specifieke kost hiervoor wordt geraamd op 8.000 
EUR. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure.

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op MJP000932 - AC000615 (Het sportcentrum De Witte 
Molen verder opwaarderen door renovatie van de buiteninfrastructuur).
Transactiekrediet 2020: 563.867,57 EUR (waarvan beschikbaar op 20 mei 2020: 500.000 EUR).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
het bestek met nummer 2020/001aa en de raming voor de opdracht 'Sportcentrum De Witte 
Molen: omgevingswerken', opgesteld door de dienst projecten openbaar domein goed te keuren. 
De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 389.315,55 EUR, exclusief btw 
(81.756,27 EUR btw verlegd).

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

Artikel 3
de uitgave te verrekenen  op MJP000932 (het sportcentrum De Witte Molen verder opwaarderen 
door renovatie van de buiteninfrastructuur).

Bijlagen
Ontwerp parking groen - grondplan
Raming
Bestaande toestand - grondplan
Bestaande toestand - profielen
Bestek
Conformiteitsverklaring sloopopvolgingsplan
ConformVerklaring_30032020102236_115548
Details
Liggingsplan
Meetstaat
Offerteformulier
Ontwerp - beplantingsplan
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Ontwerp - profielen1
Ontwerp - profielen2
Ontwerp - profielen3
Ontwerp - profielen4
Ontwerp - profielen5
Ontwerp-grondplan
Programma_van_maatregelen_Sint-Niklaas_-_Witte_Molen_2019H79
Sloopopvolgingsplan
Technisch verslag
Verslag_van_resultaten_bureauonderzoek_Sint-Niklaas_-_Witte_Molen_2019H79

Belastingen

18 2020_GR_00211 Financiën: compensaties ten gevolge van de coronacrisis: 
afwijking van bestaande belasting- en 
retributiereglementen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Bondige toelichting
De coronacrisis heeft financiële gevolgen voor ondernemers, verenigingen, organisaties en 
belastingplichtigen. Het is billijk om vanuit de stad vrijstelling van belastingen en retributies, 
compensaties en tussenkomsten te verlenen waar mogelijk/nodig.
De gemeenteraad in zitting van 24 april 2020 keurde een hele reeks maatregelen goed. Op 
heden worden nog twee extra maatregelen voorgesteld:
- de volledige vrijstelling van de terrasbelasting (belasting op de tijdelijke privatisering van het 
openbaar domein - afdeling terrassen) voor het aanslagjaar 2020;
- het tarief voor de geleide bezoeken (toeristische gidsbeurten) aan te passen zolang de 
beperking qua groepsgrootte geldt door de coronamaatregelen. Zo leidt de beperking niet tot 
een prijsverhoging per deelnemer en worden de gidsbeurten en zo het toerisme ondersteund.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Grondwet, artikel 170 §4.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41. 
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en of wijzigingen.
Reglement gemeentebelasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein 
(terrassen), gewijzigd 25 mei 2020.
Retributiereglement op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door 
de gemeentelijke instellingen, gewijzigd 25 mei 2020.

Argumentatie
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Het lijkt billijk om vrijstellingen van belastingen en retributies, compensaties en 
tussenkomsten te verlenen vanuit de stad waar mogelijk/nodig.
- De horecasector wordt door de lange, verplichte coronasluiting financieel zwaar getroffen. In 
april 2020 werd beslist om de terrasbelasting voor 2020 te halveren. Op heden wordt 
voorgesteld de terrasbelasting, aanslagjaar 2020, in zijn geheel niet te heffen. 
- Toeristische rondleidingen waren lange tijd verboden door de federale coronamaatregelen. De 
nationale veiligheidsraad keurde op 3 juni 2020 de bijeenkomst van groepen tot maximaal tien 
personen goed vanaf maandag 8 juni 2020. Om de gidsbeurten zo snel mogelijk te kunnen 
hernemen en dit op een wijze die de financiële draagkracht van de aanvragers niet te boven 
gaat, wordt voorgesteld de tarieven tijdelijk aan te passen, tot een normalisering qua 
groepsgrootte zich aandient. Het huidige retributiereglement hanteert een tarief van 60 EUR 
voor groepen tot maximaal 25 personen voor maximaal twee uur en 30 EUR per bijkomend uur, 
met een maximum van 140 EUR voor een volledige dag begeleiding. Groepen mogen in de 
eerste fase van de heropstart (wellicht enkel juni) niet groter zijn dan tien personen, exclusief 
de gids. Het aanhouden van de vroegere tarieven voor groepen tot maximaal tien personen, 
komt in het slechtste geval overeen met een prijsverhoging per persoon van 250 %. 
Daarom wordt voorgesteld om het tarief aan te passen, zolang de groepen maximum tien 
personen mogen tellen, zoals van toepassing voor schoolbezoeken (30 EUR voor maximum 
twee uur, 15 EUR per bijkomend uur en 70 EUR voor een volledige dag begeleiding) in volgende 
gevallen: 
- herboekingen van reservaties in de periode van 15 maart tot en met 7 juni 2020, ongeacht of 
deze werden geannuleerd door de groep zelf of ten gevolge van een beslissing van een 
overheid;
- reeds gemaakte reservaties voor groepsbezoeken in de periode vanaf 8 juni 2020;
- nieuwe reservaties voor groepsbezoeken gemaakt vanaf 8 juni 2020.
In het geval van reeds gemaakte reservaties voor grotere groepen, worden deze gesplitst over 
meerdere gidsen dan aanvankelijk voorzien. De verloning voor de gidsen blijft uiteraard 
ongewijzigd. Deze regeling is niet van toepassing op museumbezoeken omdat deze vallen 
onder de regeling van culturele activiteiten en zou enkel worden toegepast voor de 
rondleidingen door de toeristische gidsen, en desgevallend, de natuurgidsen. Bij de 
rondleidingen worden de adviezen uit het protocol inzake gidsbeurten nageleefd. De 
protocollen zullen tegen 1 juli 2020 door de veiligheidsraad worden geëvalueerd. 

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de gemeentebelasting op tijdelijke privatisering (terrassen), belastingjaar 2020, niet te heffen. 

Artikel 2
akkoord te gaan met het toepassen van het tarief van 30 EUR voor de eerste twee uur, 15 EUR 
voor elk bijkomend uur en 70 EUR voor een volledige dag op alle gidsbeurten door toeristische, 
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museum- en natuurgidsen voor alle rondleidingen vanaf 8 juni, tot zolang de beperking qua 
groepsgrootte, naar aanleiding van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, van 
toepassing zijn. Dit aangepaste tarief is voor zowel reeds gemaakte, nieuwe gidsbeurten en 
herboekingen van gidsbeurten die werden geannuleerd in de periode van 15 maart tot en met 7 
juni 2020, ongeacht of dit gebeurde op initiatief van de groep zelf of door een 
overheidsbeslissing.

19 2020_GR_00210 Retributies: retributie op het gebruik van diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Belastingen

Verslag
Interpellatie van raadslid Veerle De Beule.

Bondige toelichting
In zitting van 19 december 2019 heeft de gemeenteraad de hernieuwing van het reglement op 
de retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen, goedgekeurd. 
Uit de praktijk is gebleken dat diverse aanpassingen van het reglement aangewezen zijn.
Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd het hernieuwde retributiereglement goed te 
keuren.

Juridische grond
Grondwet, artikelen 41, 162 en 170 § 4.
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 § 3.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019, houdende goedkeuring van de hernieuwing 
van het reglement op de retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, 
aangeboden door de gemeentelijke instellingen.
Gemeenteraadsbeslissingen van 24 april 2020 en 25 mei 2020, houdende goedkeuring van de 
wijziging van het reglement op de retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en 
materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen. 

Argumentatie
In zitting van 19 december 2019 heeft de gemeenteraad het reglement op de retributie op het 
gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke 
instellingen, goedgekeurd. De wijzigingen aan het reglement die nu voor goedkeuring worden 
voorgelegd, zijn de volgende:
- Voor het bepalen van de tarieven voor de verhuring van lokalen was een specifieke regeling 
uitgewerkt die rekening hield met huurprijs, verzekering, aard van het lokaal, en duur van de 
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verhuring. De lokalen waren volgens die criteria ingedeeld in een bepaalde groep. Uit de 
praktijk is gebleken dat het wenselijk is om deze regeling te vereenvoudigen, zodat de kostprijs 
voor de huur van het lokaal voor iedereen duidelijker is. Sommige lokalen zijn ingedeeld in een 
andere groep en nieuwe lokalen (onder andere site Paterskerk, site Vakschoolhof) zijn 
toegevoegd, terwijl andere dan weer zijn geschrapt (Kasteel Walburg). Er is ook een regeling 
uitgewerkt ingeval de verhuring geannuleerd wordt. Daarnaast is het betalen van een waarborg 
voor de huur van bepaalde lokalen of locaties om administratieve en praktische redenen 
geschrapt.
Kortom komt het er op neer dat een actualisering van de gegevens en tarieven wordt 
voorgesteld.
- Ook voor het bepalen van de tarieven voor de verhuring van bepaalde sportinfrastructuur 
(turnhal, sporthallen en outdoor voetbal) was een specifieke regeling uitgewerkt die rekening 
hield met de grootte van de zaal en/of het wel of niet gebruiken van kleedkamers.
Uit de praktijk is gebleken dat het wenselijk is om ook deze regeling te vereenvoudigen, zodat 
de kostprijs voor de huur van de sportinfrastructuur voor iedereen duidelijker is.
Ook hier betreft het een actualisering van gegevens en tarieven.

Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook andere onderdelen van dit 
reglement te wijzigen:
- Toevoegen van een bijkomende groep die recht heeft op het sociaal voordeeltarief, nl. de 
houders van een ‘European Disability Card’ (EDC). Deze kaart is enkel voor personen met een 
handicap en heeft als doel de toegankelijkheid te bevorderen tot culturele, sportieve en 
vrijetijdsbesteding.
- Toevoegen van de clausule dat het tarief voor de afgifte van een bestuurderspas voor taxi's 
jaarlijks wordt aangepast overeenkomstig de schommelingen van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. Deze toevoeging gebeurt in toepassing van artikel 20 van het besluit van 8 
november 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het 
individueel bezoldigd personenvervoer.
- Schrappen van tarieven die niet meer van toepassing zijn in de musea (museumkaarten, 
monologen) en de bibliotheek (lenerskaart).
- Toevoegen van bijkomende verminderingen of vrijstellingen voor bepaalde categorieën van 
bezoekers in de musea. 
- Wijzigen en toevoegen van specifieke tarieven in de schouwburg en het museumtheater 
(onder andere technische ondersteuning bij voorstellingen).

Deze nieuwe tarieven worden van toepassing voor het volgende cultuur- of sportjaar, dat vanaf 
augustus 2020 start. 
Omdat de aanpassingen over vele aspecten van het reglement gaan, is het om administratieve 
en praktische redenen aangewezen het reglement in zijn geheel met ingang van 1 augustus 
2020 opnieuw goed te keuren.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
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met ingang van 1 augustus 2020 het hernieuwde reglement op de retributie op het gebruik van 
diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, goed te 
keuren.
Een exemplaar van het reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Retributie diensten, infrastructuur, materieel 25052020-26062020
Retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen

TECHNIEK

20 2020_GR_00222 Diensten: EPC-project inclusief onderhoud: 
gunningsleidraad: goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de gunningsleidraad voor de opdracht 'EPC-project 
inclusief onderhoud Sint-Niklaas' 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, meer bepaald artikel 36, en de daarbij 
behorende koninklijke besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van 
bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41 en 56 §3, 5°.
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
De doelstelling van het bestuur is om via een EPC-project (‘Energieprestatiecontract’) de totale 
gebouwkosten, inclusief energie, water, onderhouds- en investeringskosten, te minimaliseren 
en de CO₂-uitstoot te beperken in een aantal van haar gebouwen. De gebouwen die worden 
opgenomen in het EPC-project hebben een totale oppervlakte van ± 53.000 m².
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De volgende sites worden opgenomen in het EPC-project:
- Politiehuis;
- Welzijnshuis;
- SASK -SAMWD Sint-Niklaas;
- Stadsschouwburg;
- Stedelijk Museum Zwijgershoek;
- Basisschool De Droomballon;
- Basisschool Gavertje Vier;
- Sportcentrum De Mispelaer;
- Sportcentrum De Witte Molen.

In het EPC-project geeft de ESCO (‘Energy Saving Company’) een aantal garanties met 
betrekking tot onder meer energiekostenbesparing en wordt ze via een bonus-malussysteem 
hierop financieel afgerekend.
Het EPC-project duurt tien jaar en bestaat onder meer uit de volgende taken:
- Het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen en het verwezenlijken van de door de ESCO 
gegarandeerde energiekostbesparing. In het EPC-project zal de restwaarde op het einde van het 
project ook gewaardeerd worden. Hierdoor wordt het interessant voor de ESCO om ook 
investeringen voor te stellen met een terugverdientijd van hoger dan tien jaar en in het 
algemeen een hogere energiebesparing te realiseren dan mogelijk zou zijn bij een 
conventionele aanpak.
- Het totale onderhoud, dus preventief onderhoud maar ook vervangingsinvesteringen, van de 
installaties. De ‘installaties’ bestaan zowel uit de technische installaties (onder andere 
verwarming en verluchting installaties, verlichting …) als gebouwschilelementen (onder andere 
daken, ramen …).
- Monitoring van het energieverbruik,
- De vereiste informatie over de activiteiten aan het bestuur overmaken en laten goedkeuren.

Het aanbestedingsproces van het EPC-project bestaat uit twee fasen, namelijk:
- een selectieproces;
- een gunningsproces.

De wijze van gunning, raming en de voorwaarden werden met de selectieleidraad voorgelegd 
aan de gemeenteraad in zitting van 24 april 2020. 
In eerste instantie werd enkel de selectieleidraad bekend gemaakt. De gunningsleidraad wordt 
in een tweede fase bezorgd aan de geselecteerden uit de eerste fase. 

Tijdens het selectieproces beoordeelt en selecteert het bestuur de kandidaatstellingen van de 
kandidaten op basis van:
- administratieve regelmatigheid;
- uitsluitingsgronden;
- kwalitatieve selectiecriteria, met betrekking op economische en financiële draagkracht, 
technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid;
- doorselectiecriteria, indien dit nodig blijkt.

Dit selectieproces is nu lopend.
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De gunningsleidraad wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het bestuur beoordeelt de ingediende offertes van de geselecteerde kandidaten (‘inschrijvers’) 
op basis van de gunningscriteria.
Vervolgens wordt met de inschrijvers onderhandeld, waarna deze een BAFO (Best and Final 
Offer) mogen indienen. De beste offerte wordt vervolgens omgezet in de EPC-overeenkomst, 
waarna de winnende inschrijver en het bestuur de overeenkomst tekenen en het project start 
dan op de eerste dag van de eerstvolgende maand.

Timing

Datum Actie
17-03-2020 Workshop gebouwverantwoordelijken, architecten en techniekers
30-04-2020 Oproep tot kandidaatstelling (Publicatie in Bulletin der Aanbestedingen)
29-06-2020 Selectie 3 kandidaten die offerte mogen indienen
26-06-2020 GR: goedkeuring gunningsbestek
12-2020 Gunning ESCO op basis van beste offerte
01-2021 Start ESCO

Basisactiviteiten opgenomen in de gunningsleidraad:
Basisactiviteiten zijn investeringen of onderhoudstaken die de ESCO verplicht moet opnemen 
om de projectdoelstellingen te realiseren:
- ervoor zorgen dat de installaties tijdens de duur van de overeenkomst moeten voldoen aan de 
KPI’s (‘Kritieke Prestatie Indicatoren’ = gewenste doelstellingen en resultaten m.b.t. beheer en 
gebruik van gebouwen). De KPI’s werden gegroepeerd in 6 thema’s, namelijk thema algemeen, 
thema storingen, thema veiligheid, thema comfort, thema milieu en thema organisatie;
- de gegarandeerde energiekosten, gegarandeerde comfortscore en gegarandeerde restwaarde 
realiseren (= waarde installaties op het einde van de overeenkomst).

Extra activiteiten in de gunningsleidraad in kader van een dynamisch gebouwbeheer:
Er is rekening gehouden met wijzigingen aan de gebouwen tijdens de duur van het EPC contract 
(bijvoorbeeld: andere inrichting van het onthaal, het ‘nieuwe werken’ binnen de 
kantooromgeving, wijzigingen in de dienstverlening aan de burger…).
Extra activiteiten zijn investeringen, onderhoudstaken of herstelopdrachten bijkomend 
gevraagd door het bestuur: vb. renovatie van een deel van een gebouw, klussen... 
Ze zijn, in tegenstelling tot de basisactiviteiten, bij het projectbegin in principe onbekend.
Een extra activiteit kan een impact hebben op de toekomstige afrekeningen van 
basisactiviteiten, bijvoorbeeld:
- hogere (lagere) elektriciteitskosten door het plaatsen van airconditioning (zonnewering);
- hogere vervangingsinvesteringen en onderhoudskosten in kader van het 
meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) en hogere (lagere) energiekosten.
De wijziging binnen het gebouw of de site heeft bijgevolg een impact op de gegarandeerde 
energiekosten, gegarandeerde comfortscore en gegarandeerde restwaarde realiseren (= waarde 
installaties op het einde van de overeenkomst). Er is daarom de mogelijkheid voorzien om deze 
wijziging te laten uitvoeren door de ESCO tegen marktconforme prijzen (raamcontract).
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Projectorganisatie EPC contract:
De KPI projectorganisatie heeft door de combinatie van basisactiviteiten en extra activiteiten 
volgende opbouw:

1. Storingen, vb. verwarming of verlichting defect
o Melden door Gebouwbeheerder in Facilsyn (van MCS)
o Opvolging door Beheer gebouwen (Ludo Burm en Kristof Van Bogget)
o Herstelling door ESCO

2. Kleine wijzigingen, vb. nieuw stopcontact
o Melden door Gebouwbeheerder in Facilsyn (van MCS)
o Opvolging door Beheer gebouwen (Ludo Burm en Kristof Van Bogget)
o Uitvoering door ESCO

3. Grote wijzigingen, vb. inkomhal Welzijnshuis
o Wijziging dient opgenomen te zijn in de meerjarenplan (BBC)
o Opvolging door Projecten gebouwen (Kristof Van Acker)
o Uitvoering door ESCO

Kostprijs met verwijzing naar het meerjarenplan: 
Stad- en OCMW gebouwen

Actie AC000043: Afsluiten van energieprestatiecontracten (EPC)
Investeringen:
2020: 2.439.050 EUR;
2021: 1.071.771 EUR;
2022: 1.463.341 EUR;
2023: 1.245.237 EUR;
2024: 301.858 EUR;
2025: 562.679 EUR.

Exploitatie:
2020: 104.711 EUR;
2021: 127.563 EUR;
2022: 93.430 EUR;
2023: 33.778 EUR;
2024: 20.000 EUR;
2025: 130.126 EUR.

Politie

Investeringen:
2020: 302.173 EUR;
2021: 186.040 EUR;
2022: 943.518 EUR;
2023: 226.189 EUR;
2024: 120.710 EUR;
2025: 800.811 EUR.
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Exploitatie:
2020: 105.284 EUR;
2021: 56.941 EUR;
2022: 72.237 EUR;
2023: 60.962 EUR;
2024: 75.852 EUR;
2025: 68.286 EUR.

Visum
Visum verleend: De nodige kredieten werden opgenomen in de MJP 2020-2025.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de gunningsleidraad voor de opdracht 'EPC-project inclusief onderhoud' goed te keuren.
Een exemplaar van de gunningsleidraad wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
Gunningsleidraad EPC-project 2020-06-11 v3c Joc
Projectplan offerte MODEL

Overheidsopdrachten en administratie

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

21 2020_GR_00218 Diensten: aanstellen ontwerper voor heraanleg Ten Bos: 
wijze van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Voorzitter Mia Mortier schorst de zitting gedurende vijf minuten.
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden van de 
opdracht 'Aanstellen ontwerper voor heraanleg Ten Bos' 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 behorende koninklijke 
besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 56 §3, 5°.
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
In het kader van de opdracht 'Aanstellen ontwerper voor heraanleg Ten Bos' werd een bestek 
met nummer 2020/030so opgesteld door de dienst overheidsopdrachten en administratie.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 75.000 EUR, exclusief btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

De inrichting van Ten Bos is één van de strategische projecten in het meerjarenplan 2020-
2025. De opdracht omvat het maken van een schetsontwerp, voorontwerp en definitief ontwerp 
(technische uitwerking) voor het dorpsplein van Nieuwkerken.
Naast deze herinrichting wordt er ook gevraagd om de ruimere omgeving mee in scope te 
nemen als studiegebied. Op die manier kan de impact van maatregelen die voorgesteld worden 
voor Ten Bos op de ruimere omgeving op meso-schaal onderzocht worden. De afbakening van 
het studiegebied hangt af van de voorgestelde maatregelen en kan dus verschillen per thema. 
In de loop van de ontwerpopdracht wordt hierover transparant gecommuniceerd. 
Daarnaast wordt er ook een afzonderlijke opdracht uitgeschreven voor een participatietraject. 
De ontwerper zal in de loop van dit traject enkele schetsontwerpen moeten opmaken, om 
uiteindelijk te komen tot één schetsontwerp, dat na goedkeuring als basis zal dienen voor de 
opmaak van het voorontwerp. Er zal dus tussen beide partijen voldoende communicatie en 
afstemming moeten gebeuren.

Adviezen
Participatie: Gunstig advies.
De koppeling met het bestek rond participatie wordt duidelijk gemaakt en is ook essentieel om 
tot een gedragen eindresultaat te komen waarbij het algemeen belang primeert.

Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
De technische bepalingen werden op voorhand doorgesproken met de verschillende diensten. 

Mobiliteit (MOB): Gunstig advies.
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Dit bestek werd vormgegeven op basis van zowel een interne (de verschillende diensten) als 
een externe input (diverse stakeholders zoals de scholen, dorpsraad, handelaars en 
vertegenwoordigers van het jeugdwerk). Dat is positief voor de gedragenheid en de 
verwachtingen van het project. Uiteraard wordt er nog een apart participatietraject voorzien. De 
opdracht hiervoor zit vervat in een apart bestek, dat gezien de definitie dagelijks bestuur is 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De koppeling tussen beide 
opdrachten is sowieso voorzien.  

Jeugd (JEU): Gunstig advies.
Omdat kinderen en jongeren een belangrijke stakeholder zijn vinden we het belangrijk dat het 
programma kind- en jeugdvriendelijke stad vertegenwoordigd is in de jury.

Beleidsondersteuning (BEL): Gunstig advies.
De technische bepalingen van dit bestek werden op voorhand ook besproken met en aangevuld 
door een beperkte klankbordgroep met vertegenwoordigers van de dorpsraad, de middenstand, 
de scholen en het jeugdwerk. Op die manier betrekken we een aantal belangrijke stakeholders 
van bij de start, wat belangrijk is voor het draagvlak, en zijn we er ook zeker van dat we niets 
over het hoofd zien bij de ontwerpopdracht. 

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op het verbinteniskrediet van MJP000959 - AC000611 
(Diverse ruimtelijke projecten ontwikkelen).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het bestek met nr. 2020/030so en de indicatieve raming voor de opdracht 'Aanstellen ontwerper 
voor heraanleg Ten Bos', opgesteld door het team overheidsopdrachten en administratie goed 
te keuren. De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen 
van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 75.000 EUR, exclusief btw.

Artikel 2
bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
de uitgave te verrekenen op MJP000959/AC000611.

Bijlagen
2020_05_18_Bestek - Model 3P

22 2020_GR_00187 Werken: rioproject afkoppeling Tereken: bijkomende 
opdracht ontwerper: addendum aan de 
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samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toegelicht door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
In zitting van 19 december 2014 ging de gemeenteraad akkoord om in het kader van het 
rioproject 'afkoppeling Tereken' voor de studieopdracht een overeenkomst af te sluiten tussen 
enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Niklaas en anderzijds de ontwerper studiegroep Irtas bv.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een addendum aan de samenwerkingsovereenkomst 
goed te keuren en dit voor de uitbreiding van de studieopdracht van de ontwerper met de 
afkoppelingen op privédomein.

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.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2014 houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst voor het rioproject 'afkoppeling Tereken'.

Argumentatie
Dit rioproject bestaat uit twee delen:
- het bovengemeentelijk project afkoppeling Tereken ten laste van Aquafin nv;
- rioleringswerken in de Kapelstraat, Baenslandstraat, Smisstraat, Koningin Astridlaan en 
Prinses Josephine Charlottelaan en de wegverfraaiing langsheen het Aquafintraject 'afkoppeling 
Tereken' (Prinses Josephine Charlottelaan) ten laste van de stad.
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 studiegroep Irtas bv. 
Geraamde maximum kostprijs voor 338 woningen: 145.402 EUR, exclusief btw. Deze prijzen zijn 
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gebaseerd op de multilaterale overeenkomst van Aquafin nv.
Deze kostprijs bestaat uit drie onderdelen:
1. opmaak van de studies: 119.038 EUR, exclusief btw;
2. integratie afkoppelingsdossiers in aanbestedingsdossier: 8.788 EUR, exclusief btw;
3. vaste vergoeding per perceel voor de opvolging: 17.576 EUR, exclusief btw.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Uitgaven te verrekenen op MJP000938 - AC000620 (Afkoppelingen zonering 
uitvoeren).
Transactiekrediet 2020: 253.374,97 EUR (waarvan beschikbaar op 14 mei 2020: 242.396,96 
EUR).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
in het kader van het rioproject 'afkoppeling Tereken' een addendum aan de 
samenwerkingsovereenkomst met de ontwerper, studiegroep Irtas bv, goed te keuren voor de 
bijkomende opdracht voor de opmaak van de afkoppelingsstudies op privédomein.
Een exemplaar van het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de 
notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst afkoppeling Tereken

23 2020_GR_00220 Werken: raamovereenkomst voor het uitvoeren van 
rioolherstellingen: 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 van de 
opdracht 'raamovereenkomst voor het uitvoeren van rioolherstellingen' goed te keuren.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
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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 artikel 36, 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°.
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
In het kader van de opdracht 'raamovereenkomst voor het uitvoeren van rioolherstellingen' 
werd een bestek met nummer 2020/032aa opgesteld door de dienst projecten openbaar 
domein.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 195.418,25 EUR, btw verlegd.
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

- Basisopdracht (raamovereenkomst voor het uitvoeren van rioolherstellingen), raming: 
195.418,25 EUR exclusief btw;
- Verlenging 1 (raamovereenkomst voor het uitvoeren van rioolherstellingen), raming: 
195.418,25 EUR exclusief btw;
- Verlenging 2 (raamovereenkomst voor het uitvoeren van rioolherstellingen), raming: 
195.418,25 EUR exclusief btw;
- Verlenging 3 (raamovereenkomst voor het uitvoeren van rioolherstellingen), raming: 
195.418,25 EUR exclusief btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 781.673,00 EUR, exclusief btw 
(164.151,32 EUR btw verlegd).
De volledige looptijd van deze opdracht is vier jaar vanaf de sluiting van de opdracht. De 
looptijd van de basisopdracht bedraagt één jaar vanaf de sluiting van de opdracht en wordt drie 
keer voor één jaar stilzwijgend verlengd. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. 
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exact benodigde hoeveelheden.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Uitgaven (op afroep) te verrekenen op MJP000946 (Saneringsuitgaven) - 
AC000626 van het MJP 2020-2025.

Besluit
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De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het bestek met nummer 2020/032aa en de raming voor de opdracht 'raamovereenkomst voor 
het uitvoeren van rioolherstellingen', opgesteld door de dienst projecten openbaar domein, 
goed te keuren. De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen 
van werken, leveringen en diensten. De indicatieve raming bedraagt 781.673,00 EUR, exclusief 
btw.

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

Artikel 3
de uitgave voor deze opdracht te verrekenen op het budget AC000626/MJP000946 
.(saneringsuitgaven voor rioprojecten).

Bijlagen
2020032aa Meetstaat
2020032aa Offerteformulier
2020032aa Reglement werken met derden
2020032aa Bestek 4.1

24 2020_GR_00221 Concessie: exploitatie straat- en pleinparkeren (inclusief 
plaatsing en beheer van een parkeergeleidingssysteem) 
en DBFMO van twee parkeergebouwen: selectieleidraad: 
goedkeuring 

AFGEVOERD

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

25 2020_GR_00188 Mobiliteit: snelheidsregimes op grondgebied Sint-Niklaas: 
uitbreiding zone 30: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellatie van raadsleden Marc Huys, Johan Uytdenhouwen en Jef Maes.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.
Interpellatie van raadslid Hasan Bilici.
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Bondige toelichting
Het verhogen van de verkeersveiligheid is één van de belangrijkste krachtlijnen van het 
mobiliteitsplan. Het streven naar verhoogde veiligheid wordt onder andere bereikt door het 
invoeren van een consequent snelheidsbeleid. Conform de voorstellen in het mobiliteitsplan 
worden een aantal zone 30 gebieden verder uitgebreid.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de uitbreiding van de zone 30 goed te keuren.

Juridische grond
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968.
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

Argumentatie
Het verhogen van de verkeersveiligheid is één van de belangrijkste krachtlijnen van het 
mobiliteitsplan. Het streven naar verhoogde veiligheid wordt onder andere bereikt door het 
invoeren van een consequent snelheidsbeleid. Het uitzetten van het gewenst snelheidsbeleid 
gebeurde aan de hand van de vooropgestelde wegencategorisering. Daarnaast houdt het 
snelheidsplan ook rekening met het fietsnetwerk, de verblijfsgebieden en toekomstige 
herinrichtingsplannen van bepaalde wegen. Conform de voorstellen in het mobiliteitsplan 
worden een aantal zone 30 gebieden verder uitgebreid. De uitbreiding is gebaseerd op het 
principe alle woonstraten binnen de rondweg zone 30 te maken. 
Binnen de rondweg betekent dit de toevoeging van volgende straten: Breedstraat, 
Glycinenplein, Mercatorstraat, Ankerstraat, Truweelstraat, Gorinchemstraat, Verzusteringslaan, 
Pater Seghersstraat, Colmarstraat, Schongaustraat, Kardinaal Cardijnlaan en Broedersstraat.
Buiten de rondweg worden nog een aantal straten toegevoegd aan de zone 30 zoals 
voorgesteld in het mobiliteitsplan. Dit gaat over de Gasmeterstraat (deel tussen de 
Nijverheidsstraat en de Landbouwersstraat), de Nijverheidsstraat, de Landbouwersstraat, de 
Joseph Lonckestraat, de Wegvoeringsstraat en de Voskenslaan.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen,  Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 stemmen tegen 
(Vlaams Belang)
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Artikel 1
de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2019 betreffende de snelheidsregimes op het 
grondgebied van de stad Sint-Niklaas op te heffen.

Artikel 2
volgende snelheidsregimes goed te keuren:
- bijlage 1: bebouwde kommen van de stad Sint-Niklaas;
- bijlage 2: voetgangerszone;
- bijlage 3: woonerf;
- bijlage 4: zone 30;
- bijlage 5: zone 50.

Artikel 3
deze beslissing ter kennismaking over te maken aan de afdeling beleid, mobiliteit en 
verkeersveiligheid.

Bijlagen
BIJLAGE BEBOUWDE KOMMEN
BIJLAGE VOETGANGERSZONE
BIJLAGE WOONERF
BIJLAGE ZONE 50
BIJLAGE ZONE 30

26 2020_GR_00224 Mobiliteit: aanvullend reglement op het verkeer:  
gemeentewegen: fietsstraten: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellatie van raadslid Marc Huys.

Bondige toelichting
Om de doelstellingen van het mobiliteitsplan (verkeersveilige, bereikbare, toegankelijke, 
leefbare en gezonde stad) te behalen, werd het inzetten op een sterk fietsbeleid als bouwsteen 
gedefinieerd. Een integraal fietsbeleid is de strategie om deze doelstelling te bereiken. Dit door 
het netwerk te versterken, in te zetten op communicatie en fietsinfrastructuur aan te leggen. 
Niet overal is fietsinfrastructuur aanleggen nodig en/of mogelijk. Het aanleggen van 
fietsinfrastructuur benadrukt immers het verkeerskarakter van de straat.  Soms is het ook 
ruimtelijk gezien niet mogelijk om een fietspad aan te leggen, wegens een te smal gabariet van 
de weg. Wanneer er op een bepaald traject veel fietsers rijden door de positie van de straat op 
het functionele netwerk of wanneer dit op een schoolroute ligt, is een fietsstraat een oplossing. 
Het geeft aan dat op die plaats de auto ondergeschikt is, want de fietser mag de volledige 
rijbaan in de rijrichting benutten zonder ingehaald te worden door auto's. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen en aanvullingen in het aanvullend 
reglement op het verkeer goed te keuren.

Juridische grond
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968.
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009.

Argumentatie
Concreet wordt voorgesteld volgende straten het statuut van fietsstraat toe te wijzen:
- Broodstraat;
- Richard Van Britsomstraat;
- Boonhemstraat;
- Houtbriel;
- Ankerstraat;
- Truweelstraat (deel Klein-Hulststraat - Mercatorstraat);
- Brokkelingenstraat;
- Gasmeterstraat;
- Hemelaerstraat.

Hierdoor wordt het stadshart (en eveneens 'het scholenhart') een pak fietsvriendelijker en 
veiliger. De automobilist is verplicht om achter de fietser te blijven en mag bovendien niet 
sneller dan 30 km/u rijden. 
Verder wordt een fietsstraat op de schoolroute in de Gasmeterstraat aangelegd, alsook de 
toegangspoort tot De Ster die aansluit aan een bovenlokale functionele fietsroute 
(Vossekotstraat). Om dit extra te visualiseren worden een aantal straten met de heraanleg 
getransformeerd. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
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in het stedelijk aanvullend reglement vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 25 augustus 
2017 (dat deel uitmaakt van het gecoördineerd stedelijk aanvullend reglement van 1995) de 
artikels betreffende de fietsstraten op te heffen en te vervangen als volgt:

Fietsstraat: volgende straten vormen een fietsstraat:
- Grote Peperstraat;
- Kleine Peperstraat;
- Walburgstraat;
- Kalkstraat.
Signalisatie: verkeersbord F111 en F113 ter hoogte van: 
- het kruispunt Kalkstraat/Veldstraat;
- het kruispunt Grote Peperstraat/Parklaan;
- het kruispunt Apostelstraat/Grote Peperstraat/Kleine Peperstraat;
- het kruispunt Walburgstraat/Zeildoekstraat/Kalkstraat/Lodewijk De 
Meesterstraat/Hospitaalstraat;
 - het kruispunt Kalkstraat/Houtbriel.

Fietsstraat Nieuwstraat:
Signalisatie:  verkeersbord F111 en F113 ter hoogte van:
- het kruispunt Nieuwstraat/Baron Dhanisstraat;
- het kruispunt Nieuwstraat/Hoveniersstraat;
- het kruispunt Nieuwstraat/Kroonmolenstraat;
- het kruispunt Nieuwstraat/de Castrodreef.

 Fietsstraat: volgende straten vormen een fietsstraat:
- Westerstraat;
- Westerplein: rijbaan komende vanuit de Westerstraat naar de Westerlaan;
- Westerlaan: rijbaan vanaf R42 (Singel) tot Westerplein.
Signalisatie:  verkeersbord F111 en F113 ter hoogte van:
- het kruispunt Westerstraat/Plezantstraat;
- het kruispunt Westerstraat/Kasteelstraat;
- het kruispunt Westerplein (deel rijbaan tussen woningen en plein) /Westerstraat;
- het kruispunt Westerlaan/R42 (Singel).

Fietsstraat Stationsplein:
Signalisatie:  verkeersbord F111 en F113 ter hoogte van:
- het kruispunt Stationsplein/Kleine Laan;
- het kruispunt Stationsplein/Stationsstraat;
- het kruispunt Stationsplein/Prins Albertstraat;
- het kruispunt Stationsplein/Mercatorstraat;
- het kruispunt Stationsplein/Vermorgenstraat.

Fietsstraat: volgende straten vormen een fietsstraat:
- Broodstraat;
- Richard Van Britsomstraat;
- Boonhemstraat;
Signalisatie: verkeersbord F111 en F113 ter hoogte van:
- het kruispunt Broodstraat/Kleine Laan;
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- het kruispunt Casinostraat/Broodstraat/Richard Van Britsomstraat;
- het kruispunt Richard Van Britsomstraat/Boonhemstraat/Paul Snoekstraat;
- het kruispunt Boonhemstraat/Hofstraat.

 Fietsstraat: volgende straten vormen een fietsstraat:
- Houtbriel ;
- Ankerstraat;
- Truweelstraat (deel Klein-Hulststraat - Mercatorstraat).
Signalisatie: verkeersbord F111 en F113 ter hoogte van:
- het kruispunt Houtbriel / Grote Markt;
-  het kruispunt Ankerstraat / Zamanstraat;           
-  de 2 toegangen naar Zwijgershoek;
- het kruispunt Philippus Neridreef;
- het kruispunt Ankerstraat / Papenakkerstraat;
- het kruispunt Ankerstraat / Regentiestraat;
- het kruispunt Ankerstraat / Klein-Hulststraat;
- het kruispunt Truweelstraat / Mercatorstraat.  

Fietsstraat Brokkelingenstraat:
Signalisatie: verkeersbord F111 en F113 ter hoogte van:
- het kruispunt Brokkelingenstraat/Vossekotstraat;
- van huisnummer 3a.

Fietsstraat Gasmeterstraat:
Signalisatie: verkeersbord F111 en F113 ter hoogte van:
- het kruispunt Spoorweglaan/Gasmeterstraat;
- het kruispunt Gasmeterstraat/Nijverheidsstraat.

Fietsstraat Hemelaerstraat:
Signalisatie: verkeersbord F111 en F113 ter hoogte van:
- het kruispunt Hemelaerstraat/Onze-Lieve-Vrouwstraat;
- het kruispunt Hemelaerstraat/Kroonmolenstraat.

Artikel 2
dit aanvullend reglement ter kennisgeving over te maken aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid.

27 2020_GR_00230 Individuele behandelingsinstallaties van afvalwater 
(IBA's) in het individueel te optimaliseren buitengebied: 
collectieve plaatsing en onderhoud via RioPAct: 
reglement: aanpassing

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen
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Verslag
Toegelicht door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
Volgens het zoneringsplan wordt het afvalwater van woningen in het individueel te 
optimaliseren buitengebied gesaneerd door een individuele behandelingsinstallatie voor 
afvalwater (IBA). In deze zone wordt geen riolering voorzien.
In zitting van 23 augustus 2019 keurde de gemeenteraad de collectieve plaatsing en het 
reglement voor de plaatsing en het onderhoud van IBA's goed. 
Het stadsbestuur besliste dus om de IBA's collectief te installeren, te monitoren en te 
onderhouden via RioPAct.
De afkoppelingsdeskundige van Aquafin nv stelt twee aanpassingen van het reglement voor, te 
weten inzake het eigendomsrecht van de IBA en de definiëring van IBA.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanpassing van het reglement 
voor de plaatsing en onderhoud van individuele behandelingsinstallaties van huishoudelijk 
afvalwater.

Juridische grond
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater.
Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 en het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid 
van 19 juli 2013.
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische 
indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van 
Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels 
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de 
vaststelling van de zoneringsplannen, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 
21 maart 2014.
Besluit Milieukwaliteitsnormen van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, gewijzigd door het 
besluit van 16 oktober 2015.
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende de vaststelling van de 
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het 
maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en 
de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
Gemeenteraadsbesluit van 25 september 2009 houdende overeenkomst Rio-Pact gesloten met 
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (nu De Watergroep) voor het up-to-datehouden 
van de rioleringsdatabank, het beheer van de pompstations en het beheer van de hydraulische 
structuren.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari 2019 houdende 
goedkeuring van het Rio-Pacttakenpakket voor 2019.
Gemeenteraadsbesluit van 23 augustus 2019 houdende goedkeuring collectieve plaatsing en 



Gemeenteraad 49/96 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 juni 2020

onderhoud via Riopact van individuele behandelingsinstallaties van afvalwater (IBA's) in het 
individueel te optimaliseren buitengebied en het reglement.

Argumentatie
De opdracht van RioPAct bij de collectieve aanleg van IBA's omvat de volgende taken:
1) Opmaak planning in overleg met de stad.
2) Gefaseerde, gezamelijke communicatie per brief en individuele plaatsbezoeken (informeren 
en afspraken vastleggen in overeenkomst).
3) Opmaak afkoppelingsplan en uitvoeren afkoppelingswerken.
4) Plaatsen en in dienst stellen IBA.
5) Jaarlijkse monitoring via onder andere staalname en onderhoud van IBA.

Het reglement voor de plaatsing en het onderhoud van individuele behandelingsinstallaties van 
huishoudelijk afvalwater (IBA's) bepaalt welke taken worden uitgevoerd door de stad, RioPAct 
en de eigenaar en wie welke kosten draagt en onder welke voorwaarden. 
Op basis van dit reglement wordt een overeenkomst opgemaakt tussen de stad en de 
eigenaar/huurder tijdens het plaatsbezoek van een medewerker van RioPAct.

De afkoppelingsdeskundige van Aquafin nv stelt twee gemotiveerde aanpassingen (in vet 
cursief) van het reglement voor:

1. het eigendomsrecht van de IBA na de afkoppelingswerken wordt niet overgedragen aan de 
eigenaar van de woning.

- motivering:
Bij de collectieve plaatsing van IBA's georganiseerd door de rioolbeheerder blijft de 
rioolbeheerder steeds eigenaar. Tenslotte is het de stad Sint-Niklaas die hier de grootste kost 
draagt en instaat voor het onderhoud.

- aanpassing:
Artikel 3. Rechten en verplichtingen van de eigenaar en/of huurder
§ 5. Na de afkoppelingswerken wordt het eigendomsrecht van de IBA, bijhorende leidingen en 
infrastructuur, stilzwijgend overgedragen aan de eigenaar van de woning. 
Als de afkoppelingswerken uitgevoerd worden door RioPACT of door haar aangestelde 
aannemer, worden de eigenaar en de huurder uitgenodigd om de realisatie van de 
afkoppelingswerken en het herstel van de werkzone in oorspronkelijke staat vast te stellen.
Na deze oplevering wordt het eigendomsrecht van de leidingen en infrastructuur, gerealiseerd 
ten gevolge van de afkoppelingswerken, overgedragen aan de eigenaar van de woning en zal 
deze vanaf dan instaan voor het noodzakelijke onderhoud ervan.
Het stadsbestuur laat de IBA, die eigendom van het stadsbestuur blijft volgens artikel 4 § 1, 
 controleren en onderhouden door RioPAct. Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor om 
controles uit te voeren op de goede werking van de IBA en de kwaliteit van het effluent. De 
eigenaar geeft toelating om de IBA te laten controleren en om, indien nodig, onderhoudswerken 
te laten uitvoeren aan de IBA door de daartoe door de stad aangestelde mensen. 

Artikel 4. Rechten en verplichtingen van het stadsbestuur
§1. Het stadsbestuur opteert ervoor om de IBA te plaatsen door toedoen, op kosten en onder de 
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verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. In afwijking van de artikelen 565-566 B.W. is en blijft 
de IBA steeds eigendom van het stadsbestuur, die de IBA voor onbepaalde duur ter beschikking stelt 
van de eigenaar en de huurder.

2. definitie IBA

- motivering: 
Op voorstel van de afkoppelingsdeskundige wordt niet het volume maar de effectieve capaciteit 
in IE van de IBA opgenomen.
- aanpassing:
Artikel 2. Definities
Standaard IBA: compacte ondergrondse IBA met volume 4 m³ een capaciteit van maximum 5 
inwoners-equivalent (IE), met beluchting.
IE (nieuw op te nemen definitie): de gemiddelde hoeveelheid afvalwater die één persoon per dag 
produceert. Hiervoor wordt een waarde van 150 liter per inwoner per dag aangenomen.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
het aangepaste reglement inzake de collectieve aanleg van IBA's goed te keuren. 
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
20200608_CBS_bijlage_aangepast reglement collectieve ibas

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

28 2020_GR_00223 Zakelijke rechten: fietsbrug Vijfstraten-Nieuwe 
Molenstraat: aankoop en herverkoop woning Nieuwe 
Molenstraat 21: goedkeuring aankoop en 
verkoopsvoorwaarden

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden die het stemgedrag van zijn fractie motiveert.

Bondige toelichting
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Voor de aanleg van een fietsbrug ter hoogte van Vijfstraten tot aan de Nieuwe Molenstraat te 
Sint-Niklaas zijn er een aantal innemingen nodig. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aankoop van aanneming 8 en 
met de voorwaarden betreffende de verkoop van het resterende deel, na afsplitsing van de 
benodigde inneming.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
In 2021-2022 is de aanleg van een fietsbrug gepland ter hoogte van Vijfstraten tot aan de 
Nieuwe Molenstraat in Sint-Niklaas. Hiervoor zijn acht innemingen noodzakelijk. Teccon bvba, 
gevestigd te Kleimoer 16, 9030 Mariakerke, maakte een ontwerp op van het innemingsplan 
'Vijfstraten-Nieuwe Molenstraat', dossiernummer 2018.22565, laatst gewijzigd op 9 mei 2019. 
Er werd een schattingsverslag opgemaakt op basis van dit innemingsplan door Marijke De Ryck, 
landmeter-expert van Jalor bv, Hooimanstraat 116, 9112 Sinaai, op 17 juli 2019.
Innemingen 1 en 3 werden reeds gerealiseerd door de aankoop van het perceel grond gelegen 
Vijfstraten 45 op 9 oktober 2017 en de aankoop van de meubelwinkel gelegen Vijfstraten 49-51 
op 13 oktober 2017. Inneming 5 werd aangekocht op 21 april 2020.
De eigenaars van inneming 8 (23 m²) gaan enkel akkoord met de verkoop van hun volledige 
eigendom. Dit betreft de woning gelegen Nieuwe Molenstraat 21, 9100 Sint-Niklaas en 
kadastraal bekend 7de afdeling, sectie B, nummer 557Y. De woning is van bouwjaar 1994 en is 
in goede staat. Het perceel is 139 m² groot. 
Op 20 februari 2020 lieten de eigenaars een schatting uitvoeren door beëdigd schatter Kathleen 
De Wachter van DWK-consult, Koningin Fabiolalaan 8, 9140 Temse. Zij schatte de woning op 
237.500 EUR. Op basis van deze schatting, verhoogd met wederbeleggingsvergoeding en 
wachtintrest, gaan de eigenaars akkoord met de verkoop van hun eigendom aan 273.125 EUR. 
Indien akkoord gegaan wordt met deze aankoop, is het aangewezen dat na afsplitsing van de 
benodigde inneming 8 de woning zo snel mogelijk door de stad herverkocht wordt om 
leegstand te vermijden. Inneming 8 werd op 17 juli 2019 geschat op 7.500 EUR. De waarde van 
de woning kan na afsplitsing van deze inneming geschat worden op 212.500 EUR.
Als openbaar bestuur is de stad bij verkoop van onroerend goed in de regel verplicht over te 
gaan tot een objectieve marktraadpleging via een procedure die moet verlopen met voldoende 
openbaarheid en transparantie. Hiertoe is het online verkoopplatform Biddit.be een 
gebruiksvriendelijk alternatief van de traditionele openbare verkoop. Biddit.be is een initiatief 
van de Federatie van het Notariaat dat ervoor zorgt dat een kandidaat-koper zich niet meer 
moet verplaatsen om deel te kunnen nemen aan een openbare verkoop en anoniem voor de 
verkoper en andere bieders kan bieden. De biedingen van de kandidaten zijn bindend en de stad 
kan als verkoper nog altijd beslissen de woning niet via Biddit te verkopen als de 
vooropgestelde prijs niet gehaald wordt.
Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg gevraagd de verkoopsvoorwaarden vast te stellen als 
volgt:
- verkoop via Biddit.be door notaris;
- instelprijs wordt door notaris bepaald;
- minimumprijs waaraan mag worden toegewezen: 212.500 EUR (= schattingsprijs woning- 
schattingsprijs inneming);
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- indien de minimumprijs niet behaald wordt via Biddit.be, dan wordt de woning onderhands te 
koop gesteld door de notaris en verkocht aan de eerste solvabele bieder waarmee een 
compromis aan 212.500 EUR kan worden afgesloten.

Regelgeving: openbaarheid
Artikel II.35 - 01° : Economisch/financieel/commercieel belang 

Artikel II.35:
Tenzij de aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie, wijzen de overheidsinstanties, 
vermeld in artikel II.28, § 1, een aanvraag tot openbaarmaking af als ze van oordeel zijn dat het 
belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van een van de volgende 
belangen:
1° een economisch, financieel of commercieel belang van de overheidsinstanties.

Adviezen
Mobiliteit (MOB): Gunstig advies.
Het is een goed idee om de woning terug te koop te plaatsen. Voor de realisatie van het stuk 
fietssnelweg wordt er niet geraakt aan de woning. Enkel de strook naast het spoor is 
noodzakelijk voor de realisatie van het tracé. 

Visum
Visum verleend: Enkel de infrastructuurwerken voor de fietsbrug werden voorzien in de 
kredieten van team mobiliteit. De aankoopprijs van de grond zal bijgevolg moeten verrekend 
worden op MJP000681 - AC000483 (gronden verwerven in functie van stadsontwikkeling).
Transactiekrediet 2020: 465.000 EUR (waarvan beschikbaar op 5 juni 2020: 380.000 EUR).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 27 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld en CD&V), 7 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 
6 onthoudingen (sp.a en PVDA)

Artikel 1
akkoord te gaan met de aankoop aan 273.125 EUR van de woning gelegen Nieuwe Molenstraat 
21, 9100 Sint-Niklaas, waaronder inneming 8 valt van het project 'fietsbrug Vijfstraten-Nieuwe 
Molenstraat'. Aan de burgemeester en algemeen directeur wordt machtiging verleend om de 
akte, waarvan het ontwerp nog moet worden opgesteld, namens de stad te ondertekenen.

Artikel 2
akkoord te gaan met de verkoop van de woning gelegen Nieuwe Molenstraat 21, 9100 Sint-
Niklaas, na afsplitsing van inneming 8 van het project 'fietsbrug Vijfstraten-Nieuwe 
Molenstraat'. De verkoopsvoorwaarden worden als volgt vastgesteld:
- verkoop via Biddit.be door notaris;
- instelprijs wordt door notaris bepaald;
- minimumprijs waaraan mag worden toegewezen: 212.500 EUR;
- indien de minimumprijs niet behaald wordt via Biddit.be, dan wordt de woning onderhands te 
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koop gesteld door de notaris en verkocht aan de eerste solvabele bieder waarmee een 
compromis aan 212.500 EUR kan worden afgesloten.
Aan de burgemeester en algemeen directeur wordt machtiging verleend om de verkoopakte 
namens de stad te ondertekenen.

Bijlagen
schatting DWK-consult
plan
onteigeningsplan_11-04-19-draft

29 2020_GR_00231 Zakelijke rechten: Anthonis De Jonghestraat: kosteloze 
grondafstand: voorwaarden akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd ter inlijving in het openbaar domein akkoord te gaan met 
de kosteloze overdracht aan de stad Sint-Niklaas van fase 1 en 2 (wegenis en groenzone) en 
fase 1B (wegenis) van Anthonis De Jonghestraat, 9100 Nieuwkerken, en de overeenkomstige 
ontwerpakte goed te keuren. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
Beernaert's werken, Anthonis De Jonghestraat 84, 9100 Nieuwkerken, Opdeeco, Grote Baan 58, 
 9100 Nieuwkerken, Opdeeroy Invest, Bosstraat 76, 9111 Belsele, de heer De Smet Roger Alfons, 
Grote Baan 70, 9100 Nieuwkerken, mevrouw De Smet An Françoise Benedikt, Polderstraat 23, 
9120 Beveren, juffrouw De Smet Marjan Geertrui Kamiel, Elfde-julistraat 150 bus 20, 8530 
Harelbeke, juffrouw De Smet Mieke Vera Amedee An, Grote Baan 70, 9100 Nieuwkerke en de 
heer Opdeweegh Jean Paul Edouard, Bosstraat 76, 9111 Belsele, wensen fase 1 en 2 ( wegenis 
en groenzone) en fase 1B (wegenis) gelegen Anthonis De Jonghestraat, 9100 Nieuwkerken, 
momenteel nog hun eigendom, kosteloos over te dragen aan de stad Sint-Niklaas om reden van 
openbaar nut, namelijk met het oog op de inlijving ervan in het openbaar domein van de stad, 
meer bepaald als bestemming openbaar nut.

Fase 1: (wegenis en groenzone) een perceel grond kadastraal bekend 8ste afdeling, sectie A,
- perceelnummer 891/H en 893/V/deel, (groenzone G1) met een oppervlakte van 390,60 m², nu 
kadastraal bekend met nieuwe gereserveerde perceelsidentificatie, sectie A, perceelnummer 
1161/A/P0000, met een oppervlakte van 391 m²;
- perceelnummer 891/K en 893/V/deel, (groenzone G2) met een oppervlakte van 403,82m², nu 
kadastraal bekend met nieuwe gereserveerde perceelsidentificatie, sectie A, perceelnummer 
1161/B/P0000, met een oppervlakte van 404 m²;
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- voorheen (bij opmaak ontwerpplan op 27-04-2015) perceelnummer 891/H, 891/K, 893/V, 
909/H (nadien 909/P), 903/C, (nadien  903/E), 907/R, 912/D, 949/C, 949/B (intussen opgenomen 
in nummer 949/C), 950/C (nadien 950/F), 950/D (nadien 950/H), 958/F/5/deel, 908/H, 906/M, 
907/X,, 905/W, 949/E, 958/H5, 958/G/5, (wegenis) met een oppervlakte volgens meting en plan 
11.022,10 m². Nadien bij opmaak precadastratie (2017) perceelnummers 891/H, 891/K, 893/V, 
903/E, 905/W, 906/M, 907/X, 908/H, 909/P, 912/D, 949/C, 949/E, 958/F/5, 958/G/5, 958/H/5, nu 
kadastraal bekend met nieuwe gereserveerde perceelsidentificatie, sectie A, perceelnummer 
1161/C/P0000, met een oppervlakte van 11.022 m².

Fase 1B: (wegenis)  een perceel grond kadastraal bekend 8ste afdeling, sectie A, bekend volgens 
vroegere titels en kadaster deel van perceelnummers 909/P, 916/D n 1155/A, aangeduid als 
loten 1, 2, 3 en 4 op het opmetingsplan van 3 september 2019 en nu met nieuwe gereserveerde 
perceelsdentificatie.
- lot 1, perceelnummer 1166/A/P0000, met een oppervlakte van 130 m²;
- lot 2, perceelnummer 1166/B/P0000, met een oppervlakte van 624 m²;
- lot 3, perceelnummer 1166/C/P000, met een oppervlakte van 384 m²;
- lot 4, perceelnummer 1166/D/P0000, met een oppervlakte van 149 m².

Fase 2: (wegenis en groenzone) kadastraal bekend 8ste afdeling, sectie A, volgens vroegere 
titels en kadaster, de wegenis in een gele kleur en een deel  groenzone in groene kleur op het 
metingsplan.
1. Wegenis
- perceelnummer 895/C, met een oppervlakte van 43,31 m²;
- perceelnummer 899/B/EX, met een oppervlakte van 169,57 m²;
- perceelnummer 898/E, met een oppervlakte van 750,09 m²;
- perceelnummer 897/E/EX, met een oppervlakte van 790,80 m²;
- perceelnummer 900/G, met een oppervlakte van 261,52 m²;
- perceelnummer 9900/L/EX, met een oppervlakte van 845,52 m²;
- perceelnummer 901/K/EX, met een oppervlakte van 1.003,67 m²;
- perceelnummer 901/H/EX, met een oppervlakte van 88,75 m²;
- perceelnummer 1144/B/EX, met een oppervlakte van 180 m²;
- perceelnummer 1144/A/EX, met een oppervlakte van 242,42 m²;
- perceelnummer 903/E/EX, met een oppervlakte van 63,39 m²
aangeduid als respectievelijk lot 1A,1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J en 1K op een opmetingplan 
van 6 september 2019 nagemeld en nu met nieuwe gereserveerde perceelsidentificatie voor 
nagemelde loten:
- lot 1B, perceelnummer 1167/A/P0000, met een oppervlakte van 170 m²;
- lot 1D, perceelnummer 1167/B/P0000, met een oppervlakte van 701 m²;
- lot 1F, perceelnummer 1167/C/P0000, met een oppervlakte van 846 m²;
- lot 1G, perceelnummer 1167/D/P0000, met een oppervlakte van 1.004 m²;
- lot 1H, perceelnummer 1167/E/P0000, met een oppervlakte van 89 m²;
- lot 1I, perceelnummer 1167/F/P0000, met een oppervlakte van 180 m²;
- lot 1J, perceelnummer 1167/G/P0000, met een oppervlakte van 242 m²;
- lot 1K, perceelnummer 1167/H/P0000, met een oppervlakte van 63 m²;
De loten 1A, 1B en 1C zijn volledige percelen, waarvoor hier geen precadastratie nodig is.

2. Groenzone
- perceelnummer 873/B, met een oppervlakte van 6.142,36 m²;
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- perceelnummer 872/C/EX, met een oppervlakte van 1.978,93 m²;
- perceelnummer 896/D, met een oppervlakte van 755,37 m²;
- perceelnummer 895/E, met een oppervlakte van 514,29 m²;
- perceelnummer 872/B/EX, met een oppervlakte van 2.185,26 m²;
- perceelnummer 869/E/EX, met een oppervlakte van 1.061,45 m²;
- perceelnummer 1029/K, met een oppervlakte van 586,62 m²;
- perceelnummer 1028/D, met een oppervlakte van 622,41 m²;
- perceelnummer 899/B/EX, met een oppervlakte van 426,41 m²;
- perceelnummer 902/H, met een oppervlakte van 628,41 m²;
- perceelnummer 903/E/EX, met een oppervlakte van 86,51 m²;
aangeduid op hetzelfde metingsplan als de loten 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 3A, 3B, 3C en 
nu bekend met nieuwe gereserveerde perceelsidentificatie voor nagemelde loten:
- lot 2B, perceelnummer 1167/K/P0000, met een oppervlakte van 1.9679 m²;
- lot 2E, perceelnummer 1167/L/P0000, met een oppervlakte van 2.185 m²;
- lot 2F, perceelnummer 1167/M/P0000, met een oppervlakte van 1.061 m²;
- lot 3A, perceelnummer 1167/N/P0000, met een oppervlakte van 426 m²;
- lot 3C, perceelnummer 1167/P/P0000, met een oppervlakte van 87 m².
De loten 2A, 2C, 2D, 2G, 2H en 3B zijn volledige percelen waarvoor hier geen precadastratie van 
toepassing is.

Het plan werd opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder referentienummer fase 1: 46017-10333; 
fase 2: 46017-10294 en fase 1B: 46017-10290 en werd sindsdien niet meer gewijzigd.

Uit een hypothecair getuigschrift van 4 maart 2020 blijkt dat er op een deel van de over te 
dragen wegenis een bewarend onroerend beslag gelegd is. Daarnaast zijn er ook nog een aantal 
technische bemerkingen die nog in orde gebracht moeten worden.
Het is aangewezen dat de akte pas verleden wordt als het beslag gelicht wordt en de technische 
bemerkingen weggewerkt zijn.

Regelgeving: openbaarheid
Artikel II.34 - 02° : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Artikel II.34:
Tenzij de aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie, wijzen de overheidsinstanties, 
vermeld in artikel II.28, § 1, een aanvraag tot openbaarmaking af als:
2° de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij 
de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.
Beheer openbaar domein (BOD): Gunstig advies.
Stedenbouw: Gunstig onder voorwaarden.
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Voor de betrokken percelen werd op 14 april 2008 een verkavelingsvergunning afgeleverd (cfr. 
N233). Het team vergunnen verleent een gunstig advies op voorwaarde dat alle voorwaarden en 
lasten die vastgesteld zijn bij de verkavelingsvergunning stipt gevolgd worden.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
onder opschortende voorwaarde van het lichten van het beslag en het middels een 
afzonderlijke overeenkomst bereiken van een akkoord aangaande het wegwerken van enkele 
technische bemerkingen, de voorwaarden vast te stellen van de ontwerpakte betreffende de 
kosteloze overdracht van de wegenis en groenzone, gelegen Anthonis De Jonghestraat, 9100 
Nieuwkerken,  door Beernaert's Werken, Anthonis De Jonghestraat 84, 9100 Nieuwkerken, 
Opdeeco, Grote Baan 58, 9100 Nieuwkerken, Opdeeroy Invest, Bosstraat 76, 9111 Belsele, de 
heer De Smet Roger Alfons, Grote Baan 70, 9100 Nieuwkerken, mevrouw De Smet An Françoise 
Benedikt, Polderstraat 23, 9120 Beveren, juffrouw De Smet Marjan Geertrui Kamiel, Elfde-
julistraat 150 bus 20, 8530 Harelbeke, juffrouw De Smet Mieke Vera Amedee An, Grote Baan 70, 
9100 Nieuwkerken en de heer Opdeweegh Jean Paul Edouard, Bosstraat 76, 9111 Belsele aan 
de stad met het oog op de inlijving ervan in het openbaar domein van de stad.
Het ontwerp van deze akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen voor de ondertekening 
van de akte namens de stad Sint-Niklaas.

Bijlagen
plan fase 1B
plan fase 2
akte Anthonis De Jonghestraat - notaris Tack
plan fase 1

30 2020_GR_00204 Zakelijke rechten: Hoge Bokstraat: aankoop perceel 
9/B/994N en voorwaarden akte: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De eigenaars van een perceel gelegen aan de Hoge Bokstraat, 9100 Sint-Niklaas en kadastraal 
bekend 9de afdeling, sectie B, nummer 994N zijn bereid dit perceel te verkopen aan de stad. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aankoop van dit perceel en de 
voorwaarden van de ontwerpakte goed te keuren.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
De eigenaars van het perceel kadastraal bekend 9de afdeling, sectie B, nummer 994N, 3.577 m² 
groot, zijn bereid dit perceel te verkopen aan de stad. Het perceel is volgens het BPA 
Watermolenwijk, 4de wijziging deels gelegen in 'voortuinstrook' langs de Puyenbekestraat en 
deels gelegen in 'strook voor koeren en tuinen'. De eigenaars lieten een schattingsverslag 
opmaken door landmeetbureau Teugels, Parklaan 60, 9140 Temse op 3 maart 2020 waarin het 
perceel geschat wordt op 268.000 EUR. Er kon een overeenkomst met hen worden bereikt aan 
178.850 EUR. De verkoop zou gebeuren op basis van het kadastraal plan.
Het perceel ligt momenteel braak en is begroeid met pioniersvegetaties (concurrentiekrachtige 
kruiden, schietwilg, berk en populier). De reeds aanwezige hoogstammige bomen zijn een 
structurerend element voor een toekomstig ontwerp van deze groenzone. De afdeling plannen 
en ontwikkelen stelde alvast een concept op voor de mogelijke inrichting ervan. Dit concept is 
toegevoegd als bijlage. Het perceel is gelegen tussen twee stroken tuinen. Om conflicten met 
de omwonenden te vermijden, moet voldoende buffering worden voorzien ter hoogte van de 
perceelsgrenzen. In het noorden is het perceel toegankelijk via de Puyenbekestraat, in het 
zuiden via de Hoge Bokstraat en het perceel van Bijs vzw, Hadewychstraat 29, 9111 Belsele, 
waar de stad mede-eigenaar van is. Mits de nodige afspraken is dus een doorsteek mogelijk 
tussen Hoge Bokstraat, Puyenbekestraat en Hadewychstraat. 

Regelgeving: openbaarheid
Artikel II.34 - 02° : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Artikel II.34:
Tenzij de aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie, wijzen de overheidsinstanties, 
vermeld in artikel II.28, § 1, een aanvraag tot openbaarmaking af als:
2° de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij 
de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt.

Artikel II.35 - 01° : Economisch/financieel/commercieel belang 

Artikel II.35:
Tenzij de aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie, wijzen de overheidsinstanties, 
vermeld in artikel II.28, § 1, een aanvraag tot openbaarmaking af als ze van oordeel zijn dat het 
belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van een van de volgende 
belangen:
1° een economisch, financieel of commercieel belang van de overheidsinstanties.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Visum
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Visum verleend: Verrekening mogelijk op MJP000671 - AC000474 (Aankopen voor bossen en 
natuur).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akkoord te gaan met de aankoop van het perceel, kadastraal bekend Sint-Niklaas, 9de afdeling, 
sectie B, nummer 994N, met een kadastrale oppervlakte van 3.577 m² aan 178.850 EUR, en de 
voorwaarden van de ontwerpakte goed te keuren.
Een exemplaar van de ontwerpakte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Artikel 2
machtiging te verlenen aan de algemeen directeur en bevoegde schepen voor de ondertekening 
 van de akte, die verleden zal worden door de burgemeester.

Bijlagen
concept_perceel_
schattingsverslag landmeetbureau Teugels
liggingsplan
ontwerpakte

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

31 2020_GR_00201 Ruimtelijk Economische Studie Sint-Niklaas: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellatie van raadslid Karel Noppe.
Beantwoord door schepen Ine Somers.

Bondige toelichting
De Ruimtelijk Economische Studie heeft tot doel om, naast de andere beleidsplannen, een 
strategische ruimtelijke visie en een operationeel kader te ontwikkelen voor de lokale 
economie. Naast maak(industrie), logistiek en kantoren komen ook nieuwe tendensen 
(bijvoorbeeld circulaire economie, nieuwe economie (new & next economy), verwevenheid 
(ruimtelijk en functioneel) ...) aan bod in deze studie. Het is belangrijk stil te staan bij het 
(gewenste) profiel en de mogelijke ontwikkelingssporen voor de toekomst om de stad beter te 
kunnen positioneren naar investeerders, ondernemers en werkgevers, ten einde meer 
werkgelegenheid te kunnen creëren in onze stad. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de Ruimtelijk Economische Studie goed te keuren.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur artikelen 40, 42 en 56.

Argumentatie
De Ruimtelijk Economische Studie is als volgt opgebouwd. In deel I worden de bestaande 
economische ruimte en de beschikbare economische data in Sint-Niklaas en de regio 
geïnventariseerd en geanalyseerd. In deel II wordt inspiratie gehaald uit andere 
(benchmark)steden en referentieprojecten. In deel III worden de workshops die met bedrijven en 
andere stakeholders (onderwijsinstellingen, VDAB, Interwaas, Voka...) werden georganiseerd 
beschreven (toetsing locatiefactoren en ambities) evenals de lessen die daaruit werden geleerd. 
In deel IV wordt de visie opgebouwd vanuit een conceptueel ruimtelijk (industrieterrein, 
broedplaats, verweven) en economisch perspectief (speerpuntsectoraal) met een belangrijke 
transversale rol voor het onderwijs. Hier wordt ook ingegaan op andere sectoren of functies 
(bedrijfsverzamelgebouwen, kantoren , luidruchtige recreatie, leisure...). Tot slot wordt in deel V 
een aanzet gegeven tot verdere acties en samenwerkingsverbanden.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
de Ruimtelijk Economische Studie goed te keuren.
Een exemplaar van de studie wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Bijlagen
Ruimtelijk Economische studie GR26-06-2020

32 2020_GR_00203 Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas 
en VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland 
vzw: 'Samen de stad van morgen bedrijfsvriendelijk 
maken': goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en VOKA - Kamer van Koophandel 
Antwerpen- Waasland vzw beoogt een partnerschap op te zetten met als doel van Sint-Niklaas 
een bedrijfsvriendelijke, dynamische en aantrekkelijke economische groeipool in het Waasland 
te maken. Als kader wordt de Ruimtelijk Economische studie genomen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 42 en 56. 
Meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019.

Argumentatie
De voorliggende samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en VOKA - Kamer van 
Koophandel Antwerpen - Waasland vzw beoogt een partnerschap op te zetten om van Sint-
Niklaas een bedrijfsvriendelijke, dynamische en aantrekkelijke economische groeipool in het 
Waasland te maken. Als kader wordt de Ruimtelijk Economische studie genomen. Voka 
engageert zich om haar bedrijvennetwerk, socio- economische expertise en kennis en haar 
dienstverlening ter beschikking te stellen.
Deze samenwerkingsovereenkomst geeft ook invulling aan verschillende doelstellingen uit het 
meerjarenplan (Innovatief en Duurzaam ondernemen) maar ook onrechtstreeks aan andere 
doelstellingen (bijvoorbeeld stadspromotie, mobiliteit...). We verwachten specifieke inbreng 
zodat circulaire economie, zakelijke dienstverlening, onderwijs in functie van industrie en/of 
haven, en op middellange termijn health & care, economische troefkaarten kunnen worden. 
Ook engageert Voka zich om in uitvoering van deze overeenkomst een accountmanager voor de 
stad aan te stellen.
De samenwerkingsovereenkomst bestaat uit een preambule waarbinnen de overeenkomst wordt 
gekaderd en een tweede deel waarbij het partnerschap wordt omschreven. De financiering 
bedraagt 60.000 EUR en de samenwerking loopt tot 31 december 2025.

Visum
Visum verleend: Uitgave te verrekenen op MJP000335 - AC000209 (Economische of 
werkgelegenheidsinitiatieven uitbouwen) - Voldoende krediet beschikbaar.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 31 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 8 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst 'Samen de stad van morgen bedrijfsvriendelijk maken' tussen 
de stad Sint-Niklaas en VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland goed te keuren.
Een exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 

Bijlagen
samenwerkingsovereenkomst Stad Sint-Niklaas - Voka KvK AW

33 2020_GR_00202 Samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal bestuur 
van Sint-Niklaas en VDAB: 'Samen sterk voor lokaal werk': 
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goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
Voorliggende samenwerkingsovereenkomst beoogt de samenwerking tussen het lokaal 
bestuur en VDAB in functie van een opleidings-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid dat 
tegemoet komt aan de stedelijke problemen en opportuniteiten.
Om de drempels tot 'werk' aan te pakken vergen de stedelijke context en de maatschappelijke 
tendensen een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak . Net zoals in de vorige bestuursperiode 
wil VDAB een overeenkomst afsluiten met alle centrumsteden in Vlaanderen. De Vlaamse 
overheid kent immers een grote rol toe aan het lokaal bestuur. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41. 
Meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019.

Argumentatie
Bepaalde doelgroepen in onze samenleving blijven structureel uitgesloten van evenredige 
deelname aan de arbeidsmarkt en dus ook van deelname aan de lokale samenleving. Voor 
mensen uit deze doelgroepen is de drempel tot activering hoog. Zo ontstaat voor de lokale 
samenleving het gevaar op een groeiende sociale ongelijkheid en een verhoogd risico op uitval. 
Bijgevolg is er nood aan een passend beleid, waar de krachten worden gebundeld tussen VDAB 
en het lokaal bestuur. 
In voorliggende overeenkomst worden onder deel I de algemene doelstellingen beschreven met 
een verwijzing naar het meerjarenplan van de stad. In deel II worden de algemene principes 
beschreven die gelden voor centrumsteden en clusters van gemeenten. Deel III beschrijft de 
gezamenlijke actiedomeinen zoals omschreven en vertaald in het actieplan (aparte bijlage). 
Delen IV en V beschrijven de overlegstructuren en de duur (2020-2025) van de overeenkomst.
Volgende actiedomeinen werden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst:
  - overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het vermijden van jeugdwerkloosheid; 
  - lokale besturen en VDAB werken samen aan het activeren van burgers richting arbeidsmarkt;
  - VDAB en lokale besturen ondersteunen en creëren kansen voor inclusieve economie; 
  - dienstverlening aan bedrijven;
  - levenslang leren. 
Het actieplan beschrijft per thema de verschillende acties. Het actieplan wordt jaarlijks 
geëvalueerd en bijgestuurd door de stuurgroep.

Adviezen
Gezin en onderwijs (GEO): Gunstig advies.
Afdelingshoofd mens en samenleving: Gunstig advies.
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Door een intensieve samenwerking aan te gaan met VDAB kan voor onder andere de kwetsbare 
doelgroep en de niet-beroepsactieve burgers een aanbod uitgewerkt worden op maat van onze 
stad.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst 'Samen sterk voor lokaal werk' tussen het lokaal bestuur van 
Sint-Niklaas en VDAB goed te keuren. 
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht. 

Bijlagen
ontwerp actieplan - streven naar zichtbare resultaten (Sint-Niklaas)
samenwerkingsovereenkomst Stad Sint-Niklaas en VDAB

34 2020_GR_00212 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: autonoom gemeentebedrijf 't 
Bau-huis: jaarrekening 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis heeft op 20 mei 2020 haar 
jaarrekening 2019 vastgesteld. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze jaarrekening goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur artikelen, 231 tot en met 244, met in het bijzonder artikel 243.
Ministerieel besluit van 9 september 2009 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende 
goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2009 met betrekking tot de oprichting 
van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis.
Gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2009 betreffende de oprichting van het autonoom 
gemeentebedrijf ’t Bau-huis en vaststelling van de statuten.
Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2013 houdende goedkeuring van het ontwerp van 
statutenwijziging van het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis.
Gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2013 in verband met het sluiten van een 
beheersovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en het autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis.
Statuten autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis, artikel 37 § 2 betreffende de goedkeuring van 
de jaarrekening.
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Beslissing van de raad van bestuur van 20 mei 2020 betreffende de vaststelling van de 
jaarrekening 2019.

Argumentatie
De jaarrekening van het AGB ’t Bau-huis bestaat uit de beleidsnota (doelstellingenrealisatie, 
doelstellingenrekening en financiële toestand), de financiële nota (exploitatierekening, 
investeringsrekening en liquiditeitenrekening) en de samenvatting van de algemene rekeningen 
(balans, staat van opbrengsten en kosten). Daarnaast is er ook een toelichting waarin de 
waarderingsregels worden opgenomen.

De jaarrekening is gecontroleerd door een externe commissaris erkend bedrijfsrevisor, 
aangesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2015. Het commissarisverslag werd 
opgemaakt na de bijeenkomst van de raad van bestuur van 20 mei 2020.

Staat van opbrengsten en kosten

De staat van opbrengsten en kosten is in de BBC anders ingedeeld dan de vroegere 
resultatenrekening die uit de vennootschapsboekhouding voortvloeit maar uiteindelijk wordt 
een gelijkaardig resultaat van het boekjaar berekend. De staat van opbrengsten en kosten geeft 
de toestand op het einde van een jaar weer van alle algemene opbrengsten- en 
kostenrekeningen. Sommige van deze algemene rekeningen worden budgettair gestuurd en 
beïnvloeden de cashflow, terwijl andere geen enkele invloed hebben op de cashflow (de 
zogenaamde niet-kas-kosten en niet-kas-ontvangsten: bijvoorbeeld afschrijvingen en 
verrekening van investeringssubsidies). De staat is ingedeeld in operationele, financiële en 
uitzonderlijke opbrengsten en kosten.
Het over te dragen overschot van het boekjaar 2019 (2018) bedraagt 38.276,90 EUR (34.384,62 
EUR).
Dit overschot valt uiteen in twee delen: een budgettair deel + 103.291 EUR (+ 114.832,73 EUR) ( 
= exploitatieresultaat) en een boekhoudkundig deel met betrekking tot de niet-kas-kosten en –
opbrengsten en overlopende rekeningen - 65.014,10 EUR (- 80.448,11 EUR) 
Het negatief effect van het boekhoudkundig deel ten bedrage van 65.014,10 EUR (80.448,11 
EUR) op het resultaat van 2019 (2018) is ontstaan door afschrijvingskosten - 167.326,84 EUR  (- 
167.273,48 EUR), het in kosten nemen van niet-aftrekbare btw - 64.934,12 EUR (- 64.934,12 
EUR), overlopende rekeningen ontvangsten 7.574,00 EUR (- 7.704,00 EUR) en tenslotte van het 
definitief in resultaat nemen van de investeringssubsidie + 159.672,86 EUR (+ 159.463,49 EUR).

Balans

Het balanstotaal op 31 december 2019 (momentopname) bedraagt 4.977.388,73 EUR.
Naast het gebouw en het terrein (zie actief rubriek II.C.) vinden we ook de vorderingen uit 
ruiltransacties (zie actief rubriek I.B.1.; dit zijn onder andere nog niet betaalde verhuringen op 
balansdatum) terug als voornaamste posten van het actief.
Het passief bestaat onder andere uit de schulden uit ruiltransacties (zie passief rubriek I.A.1.c.; 
dit zijn de openstaande leveranciers op balansdatum), de overlopende rekening (zie passief 
rubriek I.A.3.; dit is de correctierekening die gebruikt wordt om de in 2019 gefactureerde 
ontvangsten over te dragen naar de rekening van volgend jaar) en de schulden die in 2020 
moeten betaald worden (zie passief rubriek I.A.4.; dit zijn de aflossingen te betalen in 2020). De 
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schuld op lange termijn geeft het saldo van de lening weer ná de aflossingen die in 2020 
moeten worden voldaan (zie passief rubriek I.B.1.b.).
Het netto-actief is de sluitpost van de balans en bestaat uit het kapitaal (910.000 EUR), het 
overgedragen tekort (- 98.243,62 EUR) en het saldo van de investeringssubsidies ná jaarlijkse 
verrekening ervan in de opbrengsten (3.241.635,39 EUR) (zie passief rubriek II.).

Budgettaire rekening ten opzichte van budget 2019

Uit de bijlage “doelstellingenrealisatie 2019” blijkt dat voor de exploitatie aan ontvangstenzijde 
er 26.595,15 EUR minder werd ontvangen dan begroot en aan uitgavenzijde er 88.246,15 EUR 
minder werd uitgegeven; een positief saldo dus van 61.651,00 EUR. Hierdoor wordt het 
financieel draagvlak groter op moment van de jaarrekening ten opzichte van het budget (zie 
hierna autofinancieringsmarge).
Op het niveau van de investeringen werd er 72.774,24 EUR minder ontvangen 
(=investeringssubsidie van de stad aan het AGB) dan voorzien en 80.925,17 EUR minder 
uitgegeven (= investeringen) dan begroot; een positief saldo dus van 8.150,93 EUR. De niet 
afgesloten investeringen worden echter doorgeschoven naar 2020, zowel de ontvangsten als de 
uitgaven.
Tenslotte is voor de rubriek “Andere” 2.384,63 EUR meer uitgegeven dan begroot. 43.554,63 
EUR in plaats van 41.160,00 EUR.
De drie rubrieken samen (+ 61.651,00 EUR + 8.150,93 EUR - 2.384,63 EUR) geven een positief 
verschil van 67.417,30 EUR. Dit verklaart het verschil tussen het gebudgetteerde resultaat (= 
budget) van - 2.989,43 EUR, enerzijds, en het budgettair resultaat van het boekjaar (= 
jaarrekening) van + 64.417,30 EUR anderzijds.
De bedragen zijn ook terug te vinden in de bijlage “J: de financiële toestand” (pagina 2 – 
resultaat op kasbasis-rubriek IV. Budgettair resultaat boekjaar).
In de bijlage “standopgaven van de ontvangsten en uitgaven” zijn meer details terug te vinden 
over kredieten en rekeningcijfers per actie en raming.

Schema J: Financiële toestand

Resultaat op kasbasis:

Dit is het gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met de bestemde gelden (nihil in AGB) 
en is een parameter voor het toestandsevenwicht (op korte termijn). Het resultaat op kasbasis 
van het financiële boekjaar moet groter zijn dan of gelijk zijn aan nul. Dit wil zeggen dat het 
AGB tijdens het boekjaar meer geld overhoudt dan het plant uit te geven.
Het resultaat op kasbasis bedraagt 226.094,30 EUR. Dit is 133.574,63 EUR meer dan het initiële 
budget waardoor er dus een gezond structureel evenwicht is.

Autofinancieringsmarge (AFM):

Dit is het verschil tussen, enerzijds, het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie 
dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en 
anderzijds, de netto periodieke leningsuitgaven zelf. Dit drukt met andere woorden uit hoeveel 
van de middelen er overblijven die het AGB heeft gegenereerd uit de exploitatie, na vereffening 
van de geplande en lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te 
financieren of om de leningslast van bijkomende leningen te dragen. De 



Gemeenteraad 65/96 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 juni 2020

autofinancieringsmarge is een parameter voor het structureel evenwicht (tijdens de 
beleidsperiode) en moet positief zijn op het einde van de planningsperiode.
Bij het AGB is de AFM eind 2019, 59.746,37 EUR. Dit is 59.266,37 EUR meer dan het budget ten 
gevolge van een groter financieel draagvlak (zie hiervoor ‘budgettaire rekening ten opzichte van 
budget 2019). De AFM wordt kleiner maar is steeds positief waardoor er dus een structureel 
evenwicht blijft.

Waarderingsregels

De waarderingsregels maken deel uit van de jaarrekening en zijn ongewijzigd ten opzichte van 
vorig jaar. Deze waarderingsregels zorgen voor een consistente waardering van vorderingen, 
schulden, vaste activa …

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de jaarrekening 2019 van het autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis goed te keuren.
Een exemplaar van deze jaarrekening wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur.

Artikel 3
kwijting te verlenen aan de commissaris.

Bijlagen
De doelstellingenrealisatie 2019
J De financiele toestand
J1 De doelstellingenrekening 2019
J2 De exploitatierekening
J3 De investeringsverrichtingen van het financiele boekjaar
J4 De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
J5 De liquiditeitenrekening
J6 De balans
J7 De staat van opbrengsten en kosten
Proef en saldibalans 31122019
Standopgave ontvangst
Standopgave uitgave
TJ Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
TJ1 Exploitatierekening per beleidsdomein
TJ2 Evolutie van de exploitatierekening
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TJ3 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen
TJ5 Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2019
TJ6 De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019
TJ7 De toelichting bij de balans 2019
Verslag zn voorbehoud AGB t Bau huis 31122019

35 2020_GR_00196 Diensten: ICT: ontwikkeling en implementatie nieuwe 
websites: uitbreiding webplatform 2020-2025: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de wijze van gunning, de indicatieve raming en de 
voorwaarden voor de uitbreiding van het webplatform goed te keuren, betreffende volgende vijf 
websites:
- De Droomballon;
- Gavertje Vier;
- Stadsarchief;
- Inkanteling van UiT in Sint-Niklaas in Ontdek Sint-Niklaas;
- Vredefeesten.

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.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 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
In zitting van 20 februari 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen om beide 
percelen betreffende het ontwikkelen en onderhouden (periode van vijf jaar) van nieuwe 
websites voor stad en OCMW Sint-Niklaas te gunnen aan de firma Cronos Public Services nv, 
Veldkant 33a, 2550 Kontich. Het is de bedoeling het webplatform van de stad Sint-Niklaas in 
deze bestuursperiode uit te breiden met zeven nieuwe websites. Een performante nieuwe 
website binnen de degelijke omkadering van het bestaande webplatform is voor de 
communicatie van de betrokken instellingen, beleidsdomeinen en projecten een structurele 
stap vooruit.



Gemeenteraad 67/96 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 juni 2020

Het webplatform van stad Sint-Niklaas werd de afgelopen jaren helemaal vernieuwd. Op de 
nieuwe webomgeving draaien nu al zeven websites:  
- http://www.sint-niklaas.be/;
- http://www.ontdeksintniklaas.be/;
- www.ondernemeninsintniklaas.be;
- http://www.stadvandesint.be/;
- podium.academiesintniklaas.be;
- beeld.academiesintniklaas.be;
- museasintniklaas.be. 

Het huidige webplatform heeft een aantal grote troeven:  
- het is gebouwd in de nieuwste webtechnologie (Drupal 8) en heeft dus een lange levensduur;
- het werd degelijke beveiligd door centraal beheer en consequente updates; 
- het is kostenefficiënt door hergebruik van webonderdelen en –instellingen tussen de 
verschillende sites;  
- het werd klantgerichte opgebouwd, dankzij voortraject met focus op user experience; 
- de dienst communicatie fungeert als centraal aanspreekpunt, met Cronos als technische 
partner;
- gedeelde kennis en ervaring bij gebruikers en webmasters (bijvoorbeeld: als je kan werken 
in www.ontdeksintniklaas.be, begrijp je ook www.sint-niklaas.be).

In een eerste fase zullen nieuwe websites gebouwd worden voor de stedelijke basisscholen De 
Droomballon en Gavertje Vier, de Vredefeesten, het stadsarchief en UiT in Sint-
Niklaas inkantelen in Ontdek Sint-Niklaas.  

- De Droomballon en Gavertje Vier 
Beide stedelijke basisscholen hebben nood aan een overzichtelijke, goed gestructureerde 
website. Deze websites draaien buiten het stedelijk webplatform en kunnen tot nu toe dus geen 
gebruik maken van de voordelen ervan, zoals degelijke websecurity. 
Er zal één prototype ontwikkeld worden, en elke school zal op een exacte kopie zijn specifieke 
inhoud plaatsen.

 - UiT in Sint-Niklaas inkantelen in Ontdek Sint-Niklaas 
UiTinSint-Niklaas.be is de meest complete online vrijetijdsagenda van de stad Sint-Niklaas. De 
website is de digitale tegenhanger en aanvulling van het UiT-magazine, dat in 2019 helemaal 
vernieuwd werd. De huidige website UiTinSint-Niklaas.be is verouderd.  
OntdekSintNiklaas.be is de belevingswebsite van de stad, gericht op bezoekers en eigen 
inwoners. De inhoud van Ontdek Sint-Niklaas en UiT in Sint-Niklaas overlapt gedeeltelijk, wat 
leidt tot verwarring bij klanten en gebruikers. De twee websites in elkaar schuiven zorgt voor 
één duurzaam eindproduct. Zo wordt het aantal kanalen beperkt en wordt er samen aan één 
platform voor beleving en activiteiten in de stad gewerkt. Het herkenbare Vlaamse UiT-logo 
wordt behouden. 

- Stadsarchief  

Het stadsarchief mist momenteel een online aanwezigheid. Veel tijdelijke projecten brengen 
prachtig historisch beeldmateriaal naar boven, dat daarna weer naar de achtergrond verdwijnt 
(bijvoorbeeld 800 jaar Sint-Niklaas en Zoalig Sinnekloas). Met een eigen website kan het archief 

http://www.sint-niklaas.be/
http://www.ontdeksintniklaas.be/
http://www.ondernemeninsintniklaas.be/
http://www.stadvandesint.be/
https://podium.academiesintniklaas.be/
https://beeld.academiesintniklaas.be/
https://www.museasintniklaas.be/
http://www.ontdeksintniklaas.be/
http://www.sint-niklaas.be/
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haar uitgebreide beeldcollecties in de kijker zetten. Het archief kan er online tentoonstellingen 
opbouwen. In een webomgeving is er ook ruimte voor storytelling en beleving van de 
geschiedenis van de stad. Dit vult een belangrijke promotionele leegte op die er nu is.  

 - Vredefeesten 
De Vredefeesten zijn al lang vragende partij voor een vernieuwing van hun website. Op deze 
nieuwe website worden een aantal functionaliteiten die onontbeerlijk zijn voor een 
hedendaagse festivalwebsite bijgevoegd, zoals een vlot doorzoekbaar programma op basis van 
zoekfilters en een aanklikbare plattegrond. De nieuwe website zal ook een inschrijfsysteem voor 
ballonpiloten en een databank van deelnemende ballons bevatten. 

Bij de bouw van deze websites wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het gebruiksgemak 
voor klanten, het gebruik van een eenvoudige opbouw en de vindbaarheid van de stedelijke 
informatie via een geavanceerde zoekmachine. 

Het traject voor de bouw van elke nieuwe website is opgesplitst in verschillende delen:  
1. User experience 
In deze fase bekijkt de dienst communicatie samen met de betrokken diensten en 
de webpartner welke informatie er op de site moet komen. Er worden goede voorbeelden van 
gelijkaardige websites gezocht. Er wordt samen een klantgerichte informatiearchitectuur 
uitgebouwd. De webpartner maakt schetsen en een prototype van de webpagina’s (‘wireframes’). 
Via gebruikerstests wordt onderzocht of de klanten de weg vinden in de structuur en 
informatie. Indien nodig, wordt bijgestuurd. Het visueel ontwerp wordt gemaakt.  

2. Technische ontwikkeling 
In deze fase wordt het geteste en goedgekeurde ontwerp technisch gebouwd in Drupal door 
de webpartner. De database wordt opgezet en de verschillende soorten pagina’s worden 
uitgewerkt. Het eindresultaat is een site die technisch afgewerkt is en nog opgevuld moet 
worden met inhoud. 

3. Redactie 
In deze laatste fase vult de dienst communicatie samen met de betrokken diensten de website 
op met de informatie uit de informatiearchitectuur. Het gaat zowel om statische informatie, als 
om evenementen en nieuwsberichten en zowel om tekst als om foto, video en bijlagen.  

4. Opvolging 
Na de lancering van de website, zet de dienst communicatie de betrokken diensten op weg om 
hun nieuwe website te blijven opvolgen. De meeste diensten werken met een redactieteam, dat 
met een vaste frequentie vergadert om de informatie op de website actueel te houden 
en de opbouw van de website te bewaken. Bij de ontwikkeling van de eerste zeven websites 
werd snel duidelijk dat de nieuwe website voor veel diensten en instellingen een katalysator is 
voor de uitbouw van een professionele communicatiestrategie en zelfs voor structurele 
veranderingen in de werking van de dienst.   

Het is de bedoeling te starten met de ontwikkeling van de websites voor De Droomballon 
en Gavertje Vier in september 2020. We verwachten deze sites live te hebben in december 
2020. 
Daarna worden de volgende websites gebouwd, telkens in blokken van vier maanden: 
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- UiT in Sint-Niklaas inkantelen in Ontdek Sint-Niklaas;
- Vredefeesten;
- Archief.

Het team overheidsopdrachten adviseert akkoord te gaan met de wijze van gunning (afname op 
de eigen opdrachtencentrale betreffende het bouwen van websites), de indicatieve raming 
(177.407,18 EUR + 37.255,51 EUR (21% btw) = 214.662,69 EUR) en de voorwaarden betreffende 
het bouwen van deze websites.

Adviezen
ICT (ICT): Gunstig advies.
Communicatie (COM): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: Uitgaven te verrekenen op de ICT-kredieten.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
akkoord te gaan met de wijze van gunning (afname op de eigen opdrachtencentrale betreffende 
het bouwen van websites), de indicatieve raming (177.407,18 EUR + 37.255,51 EUR (21% btw) = 
214.662,69 EUR) en de voorwaarden betreffende het bouwen van volgende nieuwe websites:
- de stedelijke basisscholen De Droomballon & Gavertje Vier;
- de Vredefeesten;
- het stadsarchief;
- UiT in Sint-Niklaas (zal inkantelen in Ontdek Sint-Niklaas).

Bijlagen
Scholensites - technische ontwikkeling
Scholensites - UX
Stadsarchief - technische ontwikkeling
Stadsarchief - UX
UiT in Sint-Niklaas in Ontdek Sint-Niklaas - technische ontwikkeling
UiT in Sint-Niklaas in Ontdek Sint-Niklaas - UX
Vredefeesten - technische ontwikkeling
Vredefeesten - UX

36 2020_GR_00219 Diensten: ICT: EFRO-dossier ondernemersloket: 
occasioneel gezamenlijke opdracht: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
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Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en voorwaarden van het 
EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) dossier 'ondernemersloket' 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 38 en de daarbij behorende KB’s en alle latere 
aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 40 en artikel 41 
(bevoegdheid GR).
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
Deze opdracht gaat over de technische werkpakketten WP2 en WP3 van het EFRO-dossier. De 
toewijzing van het voortraject WP1 verloopt via de eigen opdrachtencentrale.

In het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door de ICT Procurement Lead van 
VLAIO en het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten), in overleg met de stuurgroep 
van het project.

De opdracht bestaat uit vijf percelen: 
- perceel 1: Solution, Governance & Testing partner;
- perceel 2: Plug-In ontwikkelaars;
- perceel 3: Business Process Workflow applicatie;
- perceel 4: Infrastructuur provider;
- perceel 5: Solution support partner.

Er wordt gewerkt met het systeem van de mini-competities, waarbij een pool van firma's wordt 
gegund die gedurende de uitvoering van de opdracht in competitie gaan voor het binnenhalen 
van specifieke werkopdrachten. 

Het betreft een occasioneel gezamenlijke opdracht, waarbij de stad Sint-Niklaas de eigenlijke 
overheidsopdracht tot aan de onderhandelingsrondes voor zijn rekening neemt voor alle 
besturen. Hierna kunnen alle besturen zelf aan de slag, en specifiekere richtingen inslaan met 
de geselecteerde firma's. Het is de bedoeling dat, door de gezamenlijke basis van de opdracht, 
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er synergiewerkingen optreden die tot een kostenbesparing bij de deelnemende besturen kan 
leiden (door het vermijden van dubbel werk dat hiermee gepaard kan gaan). Elk bestuur is 
hierbij verantwoordelijk voor zijn eigen gunningsbeslissing, en bijgevolg ook van de uitvoering 
van de opdracht.

De deelnemende aanbestedende overheden zijn met zijn allen betrokken in een EFRO en 
HERMES gesubsidieerde opdracht die als voornaamste doel heeft om:
- de realisatie van een digitaal loket te bewerkstelligen dat de ondernemers op het grondgebied 
van de deelnemende aanbestedende overheid toe laat vergunningen, subsidies en andere 
maatregelen aan te vragen of op te volgen; ofwel
- het vervolledigen van een reeds bestaand platform (vaak reeds aanwezig voor burgers) om de 
ondernemers op het grondgebied van de deelnemende aanbestedende overheid toe te laten 
vergunningen, subsidies en andere maatregelen aan te vragen of op te volgen; en
- de gebruikskosten na afloop van de gesubsidieerde opdracht betaalbaar te houden en 
continuïteit te verzekeren; en
- het digitale loket te koppelen met de digitale bouwstenen van Vlaanderen: DOSIS & ACM/IDM, 
en hiermede ook de koppeling met het Vlaamse e-loket voor ondernemers te realiseren.

Deze (te bouwen of uit te breiden) stadseigen toepassing wordt enerzijds gebruikt door het 
personeel en anderzijds door de ondernemers die hun aanvragen rond vergunningen, 
steunmaatregelen… online kunnen opvolgen. Externe diensten zoals politie, brandweer, 
provinciebestuur kunnen ook van deze toepassing gebruik maken via een interface of digitale 
connectie.

Door de aansluiting van de toepassing op het e-loket voor ondernemers is de ondernemer in 
staat een helikopterzicht te verwerven over alle voor hem/haar van toepassing zijnde 
vergunningen en de lopende of reeds afgehandelde producten te raadplegen, én dit voor alle 
besturen die voor hem van nut kunnen zijn. We denken hierbij aan ondernemers die in meerdere 
steden een bedrijf of vestiging hebben of die ook op Vlaams of federaal niveau lopende 
procedures hebben.

Het e-loket voor ondernemers is een product van VLAIO.

Zoals zal blijken uit de begroting voor dit bestek, heeft niet elke deelnemende aanbestedende 
overheid nood om alle percelen te gunnen. Zo zal de ene zelf meer kunnen invullen dan een 
andere. Door de oplossing in percelen op te delen, kan elke deelnemende aanbestedende 
overheid – naar eigen behoeven – en eigen budget, de gunningen invullen.

De deelnemende aanbestedende overheden hebben de volgende budgettaire ramingen 
gekoppeld aan dit bestek:
- Sint-Niklaas: 250.000 EUR, inclusief btw;
- Turnhout: 70.000 EUR, inclusief btw; 
- Sint-Truiden: 280.000 EUR, inclusief btw; 
- Hasselt: 150.000 EUR, inclusief btw; 
- Aalst: 30.000 EUR, inclusief btw.

De totaalraming komt zo op 644.628,10 EUR + 135.371,90 EUR (21 % btw) = 780.000 EUR voor 
deze opdracht.
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De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit vertegenwoordigers van: 
- VLAIO;
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de afdeling plannen en ontwikkelen;
- de dienst communicatie;
- de afdeling ICT.

Het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten) adviseert akkoord te gaan met de wijze 
van gunning, namelijk mededingingsprocedure met onderhandeling (met Europese publicatie), 
de raming (644.628,10 EUR + 135.371,90 EUR (21 % btw) = 780.000 EUR ) en de voorwaarden 
van deze opdracht.

Adviezen
Communicatie (COM): Gunstig advies.
ICT (ICT): Gunstig advies.
Economie (ECO): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend mits voorwaarden: Gunstig, mits het volledige stadsaandeel kan verrekend 
worden op de bestaande kredieten.  Indien alles in totaliteit gefactureerd wordt aan het 
stadsbestuur, en nadien moet door gefactureerd worden aan de andere partners voor hun 
aandeel, zullen deze uitgaven én ontvangsten moeten voorzien worden in een volgende 
aanpassing van het meerjarenplan (= budgetneutraal).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
akkoord te gaan met de wijze van gunning, namelijk mededingingsprocedure met 
onderhandeling (met Europese publicatie), de indicatieve raming (644.628,10 EUR + 135.371,90 
EUR (21 % btw) = 780.000 EUR) en de voorwaarden betreffende het voeren van een occasioneel 
gezamenlijke opdracht (met de steden Turnhout, Sint-Truiden, Hasselt en Aalst als betrokken 
partijen) met als doel het aanstellen van partners voor het EFRO-project betreffende de 
digitalisering van het ondernemers-loket.

Artikel 2
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes vast te stellen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van:
- VLAIO;
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de afdeling plannen en ontwikkelen;
- de dienst communicatie;
- de afdeling ICT.

Artikel 3
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kennis te nemen van het feit dat de stand still-periode van toepassing zal zijn op deze 
procedure.

Bijlagen
RFP - Digitalisering van producten voor ondernemers door lokale besturen v20200604

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Evenementen

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

37 2020_GR_00197 Verlenging van de convenant met Vrije Radio Belsele  vzw 
voor de activiteiten tijdens de zomerkermis van Belsele: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Evenementen

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die namens zijn fractie de afvoering vraagt.
Beantwoord door schepen Ine Somers.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.

Bondige toelichting
Op basis van de jarenlange samenwerking met Vrije Radio Belsele vzw werd in 
gemeenteraadszitting van 28 januari 2018 een convenant met Vrije Radio Belsele vzw 
goedgekeurd voor een looptijd van drie jaar. Omwille van de succesvolle samenwerking en op 
vraag van Vrije Radio Belsele vzw wordt nu de verlenging van deze convenant voor drie jaar 
voorgelegd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 
van sommige toelagen.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 februari 2017 
betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. 

Argumentatie
Er wordt voorgesteld het bestaande convenant te verlengen voor drie jaar omdat Vrije Radio 
Belsele vzw:
- een solide partner is die overlegt met de stad en meewerkende Belseelse verenigingen over 
de programmatie;
- de nodige knowhow en een netwerk heeft opgebouwd om bijkomende sponsoring op te 



Gemeenteraad 74/96 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
26 juni 2020

halen; 
- beschikt over voldoende vrijwilligers op het terrein om de activiteiten veilig en vlot te laten 
verlopen;
- bijkomend kan investeren als ze de zekerheid hebben om drie jaar verder te doen.
Er zijn nauwelijks wijzigingen aan het convenant tegenover vorige.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a), 7 stemmen tegen (Vlaams 
Belang) en 1 onthouding (PVDA)

Artikel 1
de convenant met Vrije Radio Belsele vzw, Kalkstraat 51, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie 
van het evenementenprogramma tijdens Belsele kermis te verlengen met drie jaar tot 30 juni 
2023.
Een exemplaar van het convenant wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Bijlagen
tekst convenant 2021-2024

Ilse Bats, raadslid (sp.a) verlaat de zitting

38 2020_GR_00226 Subsidiereglement evenementen: wijzigingen: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Evenementen

Verslag
Interpellatie van raadsleden Gaspard Van Peteghem, Frans Wymeersch en Julien Ghesquière die 
namens hun fractie de afvoering vragen.
Beantwoord door schepen Ine Somers.
Interpellatie van raadsleden Frans Wymeersch en Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
Als stimulans voor private organisatoren om evenementen te organiseren in Sint-Niklaas 
werd op 24 maart 2017 het subsidiereglement evenementen ingevoerd. Dit reglement werd 
positief geëvalueerd maar voorgesteld wordt het bij te sturen, dit met het oog op 
vereenvoudiging en verhoging van de klantvriendelijkheid.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen aan dit reglement goed te keuren.

Juridische grond
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Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Beleidsprogramma 2019-2024 (artikel 3: Sterke evenementen organiseren en de culturele en 
toeristische troeven uitspelen).
Meerjarenplanning 2020-2025.
Subsidiereglement evenementen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 maart 2017.

Argumentatie
Op 24 maart 2017 werd het subsidiereglement evenementen ingevoerd, dat erop gericht is om 
private organisatoren te ondersteunen en te stimuleren. Daarmee wil de stad enerzijds 
bestaande evenementen ondersteunen en nieuwe initiatieven aantrekken, maar anderzijds ook 
duidelijk maken waaraan de stad belang hecht bij de organisatie van evenementen. Er wordt 
ook gewerkt met verschillende categorieën evenementen. In één van de categorieën moeten 
aanvragen voldoen aan een beperkt aantal criteria en worden ze daarnaast bijkomend gescoord 
aan de hand van specifieke criteria (organisatorische en programmatorische criteria, effecten en 
schaalgrootte). Om de klantvriendelijkheid te verhogen en administratief te vereenvoudigen, 
wordt voorgesteld om zoveel mogelijk evenementen volgens dezelfde procedure te laten 
verlopen. Evenementen in samenwerking met de stad vallen niet onder het reglement en 
worden in een bijlage opgesomd. 

De belangrijkste wijzigingen in het reglement: 

1. Wijkkermissen
Wijkkermissen zullen voortaan de algemene aanvraag voor evenementen kunnen invullen en 
worden als evenement beoordeeld. 
Zij hebben dan net zoals andere evenementen recht op 50 % korting op feestmateriaal. In het 
verleden hadden ze recht op gratis gebruik van feestmateriaal, maar ook daar wordt naar 
eenduidigheid gestreefd. Volgens simulaties zouden de meeste wijkkermissen er financieel niet 
op achteruitgaan. De meerkost voor het feestmateriaal bijvoorbeeld, zou gecompenseerd 
worden omdat hun subsidie zou verhogen. (Zie bijlage: simulaties wijkkermissen)
De uitzondering is:
- de Terekenfeesten: zij verliezen hun subsidie. Ze vinden niet plaats op een openluchtlocatie, 
wat wel een voorwaarde is in het reglement. Zij kregen in het verleden een subsidie van 300 
EUR.
Sportmanifestaties tijdens wijkkermissen werden volgens het subsidiereglement evenementen 
apart forfaitair betoelaagd. 
- Wielerwedstrijd voor elite met contract: 4.475 EUR;
- Wielerwedstrijd continentale wedstrijd: 3.225 EUR;
- + beloften: 300 EUR extra;
- + dames elite: 300 EUR extra;
- + WAOD-liefhebbers + V.W.F.: 200 EUR extra;
- + juniors: 150 EUR extra;
- + dames juniores: 150 EUR extra;
- + nieuwelingen: 75 EUR extra
- + dames nieuwelingen: 75 EUR extra;
- + internatie wedstrijd: 950 EUR extra.
- Stratenloop: 375 EUR.
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Volgende kleinere activiteiten tijdens wijkkermissen zouden niet meer betoelaagd worden:
Basketbal- en volleybalwedstrijden:
- eerste wedstrijd: 75 EUR;
- bijkomende wedstrijden telkens: 13 EUR extra.
Wielertoeristenclubs - wandeltochten:
- eerste wedstrijd: 75 EUR;
- bijkomende dagen telkens: 13 EUR extra.
Hondenafrichtingswedstrijd - wedstrijd Sint-Niklase Watersportvereniging - 
hengelclubwedstrijd - turnspektakel ...: 75 EUR;
Schutters- en bolderprijskampen;
- eerste prijskamp: 35 EUR;
- voor iedere bijkomende prijskamp telkens: 23 EUR extra.
Kaarterclubhuizen: 35 EUR. 
Budgettair gevolg: 2.500 EUR van kostenpost 'verhuur feestmateriaal' naar MJP000337 - 
AC000223. Dit stemt overeen met de helft van de kost van het feestmateriaal, die nu door een 
hogere subsidie aan de wijkkermissen via het subsidiereglement evenementen gecompenseerd 
wordt.

2. Kerstmarkten
In het huidige reglement werden de kerstmarkten van Belsele, Sinaai en Nieuwkerken forfaitair 
betoelaagd en hadden ze recht op gratis feestmateriaal. Gezien deze kerstmarkten geen 
(uitgebreid) inhoudelijk programma hebben zouden ze een zeer beperkte subsidie 
krijgen. Gezien zij echter wel een belangrijk onderdeel vormen van de campagne Sint-Niklaas 
Wintert, zouden de kerstmarkten dan ook uit het subsidiereglement evenementen verdwijnen 
en opgenomen worden in het programma en de budgetten van Sint-Niklaas Wintert. Zo kunnen 
fijne initiatieven ook ondersteund worden vanuit die campagne en kunnen we ook op maat 
samenwerken. De financiële onderstuning wordt niet afgebouwd.
Budgettair gevolg: 3.600 EUR van MJP000337 - AC000223 naar budget Sint-Niklaas Wintert 
MJP000337 - AC000235.

3. Carnaval
Volgens het huidig subsidiereglement evenementen ontvangt de Orde der Muilentrekkers 
jaarlijks een bedrag van 3.550 EUR voor de organisatie van de reclame- en carnavalsstoet in 
Belsele. Daarnaast kunnen alle carnavalsverenigingen, die deelnemen aan de stoet, een 
aanvraag voor een subsidie van 250 EUR indienen. Dit wordt uit het reglement gehaald. Er 
wordt voortaan een convenant afgesloten met de organisator, gezien het heel typische karakter 
van het evenement. Ook de subsidies voor de carnavalswagens zullen voortaan worden 
overgelaten aan de Orde, omdat de stad nu eenmaal niks te maken heeft met de inschrijvingen 
van de praalwagens. Daarom zou de subsidie voor de Orde der Muilentrekkers in de toekomst 
verhoogd worden met het bedrag van de subsidies voor de praalwagens. Dan moeten de 
carnavalsverenigingen geen subsidieaanvragen meer indienen bij de stad en zullen ze hun 
subsidie voor deelname verkrijgen via de organisatie van de carnavalsstoet, die ook instaat voor 
hun selectie tot deelname aan de stoet.
Budgettair gevolg: geen, de subsidies voor carnaval worden niet meer afzonderlijk uitbetaald 
maar in één subsidie aan de Orde der Muilentrekkers volgens een convenant dat opgesteld 
moet worden. Dit zit op hetzelfde budget als de subsidies vanuit het subsidiereglement.
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4. Buitengewone sportmanifestaties en andere evenementen
Deze categorieën blijven behouden in het subsidiereglement en volgen dezelfde procedure. Wel 
wordt een extra voorwaarde toegevoegd om te vermijden dat gewone wandel- en fietstochten 
zonder evenementieel luik via het reglement gesubsidieerd kunnen worden.
Toevoeging reglement: Artikel 3 punt 2: het evenement overstijgt een louter sportieve 
bijeenkomst en heeft een inhoudelijk sociaal-cultureel evenementieel luik.

5. USP's
In het nieuwe beleidsprogramma verdwenen de USP's van de stad, maar is er sprake van een 
aantal 'troeven van Sint-Niklaas': ballonstad, Grote Markt, kinder- en jeugdstad, Mercator, Stad 
van de Sint, Wase hoofdstad. In het reglement en de scoreformulieren voor de jury worden de 
USP's dan ook gewijzigd in deze troeven.

6. Lijst met forfaitair betoelaagde evenementen
Bijlage I bij het reglement, de forfaitair betoelaagde evenementen, werd up-to-date gebracht.
De activiteit van de Vrienden van Sint-Antoon zal voortaan een forfaitaire toelage van 100 EUR 
krijgen vanuit cultuur, vanwege erfgoedgerelateerd.

7. Categorieën evenementen
Nu maakt het reglement een onderscheid tussen vier categorieën evenementen, met name 
wijkkermissen, kerstmarkten, carnaval en 'buitengewone sportmanifestaties en andere 
evenementen'. Elk van deze categorieën werd op een afzonderlijke wijze beoordeeld.
Om de transparantie en eenduidigheid te bevorderen en om ook wijkkermissen de kans op een 
hogere subsidie te geven, wordt voorgesteld om geen onderscheid tussen categorieën te maken. 
De betoelaging van de sportwedstrijden tijdens wijkkermissen blijft forfaitair behouden en 
wordt opgenomen in een apart artikel in het reglement.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld), 11 stemmen tegen (Vlaams Belang en sp.a) en 6 
onthoudingen (CD&V en PVDA)

Artikel 1
de voorgestelde wijzigingen aan het subsidiereglement evenementen, laatst herzien en 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 juni 2018, goed te keuren.
Een exemplaar van het gewijzigde subsidiereglement wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 

Bijlagen
1. AANGEPAST Aanvraagformulier subsidie
2. AANGEPAST Bijlage I
3. AANGEPAST Bijlage II
Simulaties wijkkermissen
0. AANGEPAST Subsidiereglement evenementen (26-06-20)
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WELZIJN

Diversiteit, samenleving en preventie

39 2020_GR_00189 Samenwerkingsovereenkomst met Sportpret voor een 
kinderwerking in het Reynaertpark: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Diversiteit, samenleving en preventie

Bondige toelichting
Voor de kinderwerking in het Reynaertpark werkt de stad samen met Sportpret vzw. De 
samenwerking startte vorig jaar als proefproject en er wordt nu voorgesteld deze samenwerking 
te verlengen. Hiervoor moet een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden. Zoals 
in de samenwerkingsovereenkomst van 2019 vermeld, zal deze nieuwe overeenkomst gelden 
voor een periode van drie jaar.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de verlenging van het proefproject 
middels goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
In het Reynaertpark wonen veel kinderen. De Reynaertwijk telt 2.510 inwoners. Hiervan zijn er 
252 kinderen tussen de drie en elf jaar. Bovendien kwamen er in de zomer van 2018 meldingen 
van overlast door kinderen en jongeren in de buurt. Sportpret vzw is een organisatie uit 
Antwerpen waar zij al enkele jaren een werking hebben voor kansarme kinderen. Zij hebben 
ondertussen hun werking uitgebreid naar Oost-Vlaanderen en zijn ook in Sint-Niklaas actief.
Na een moeilijke start begin 2019 verliep de werking de laatste periode goed en was er een 
groot bereik. Op vraag van de buurtwerking werden er een aantal wijzigingen aangebracht. 
Vooral een nieuwe manier van inschrijven maakte het voor de kinderen makkelijker om zich aan 
te melden. Inschrijven kan sinds dit jaar rechtstreeks bij Sportpret en niet langer enkel via een 
welzijnsorganisatie. Er werd ook actiever geflyerd in de onmiddellijke buurt. Verder werd ook de 
dag waarop de activiteiten plaatsvinden gewijzigd. Dit is voortaan op woensdag in plaats van op 
zaterdag. Verder werd er niet meer gewerkt met een tijdslot voor twee leeftijdscategorieën, 
zodat het makkelijker is broertjes en zusjes samen te laten deelnemen. Ten slotte besliste en 
lukte het Sportpret vzw ook om met een vaste medewerker te werken. Gezien de nood aan een 
kinderwerking in het Reynaertpark, wordt voorgesteld de samenwerkingsovereenkomst te 
verlengen. Er is een jaarlijks budget van 1.000 EUR voorzien. 

Adviezen
Jeugd (JEU): Gunstig advies.
We staan volledig achter extra vrijetijdsaanbod voor kwetsbare kinderen en het Reynaertpark is 
een aandachtswijk waarin zo'n aanbod zeker een meerwaarde is. We staan dus achter een 
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verlenging van de samenwerking met Sportpret. In de overeenkomst gaat o.a. aandacht naar de 
manier van inschrijven, lokale communicatie en promotie en afstemming met bestaande 
initiatieven zoals bv. Pretcamionet, Pluto of de speelpleinwerking van Joetz die in de buurt 
aanwezig is. We volgen met JOS vzw de uitvoering van de opdracht graag op samen met de 
dienst diversiteit, samenleving en preventie. 

Welzijn staf (WST): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst met Sportpret vzw voor een kinderwerking in het Reynaertpark 
goed te keuren voor een periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.
Een exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.   

Bijlagen
Samenwerkingsovereenkomst Sportpret

Welzijn staf

40 2020_GR_00227 Samenwerkingsovereenkomst met Scholengemeenschap 
Wijs! over de organisatie van zomerklassen Nederlands 
voor anderstalige jongeren: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Welzijn staf

Verslag
Interpellatie van raadslid Lore Baeten.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met 
Scholengemeenschap Wijs! goed te keuren. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41. 
MJP000274: Subsidies aan taalklas OKAN uitkeren in verband met het ontwikkelen en 
implementeren van een taalbeleid. 

Argumentatie
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Jaarlijks organiseert Scholengemeenschap WIJS! zomerklassen Nederlands voor anderstalige 
jongeren uit het secundair onderwijs. Dit initiatief is gegroeid vanuit OKAN-klassen in het 
secundair onderwijs en wordt uitgewerkt en begeleid door onder andere leerkrachten van 
OKAN-klassen.
Doel van de zomerklassen is om de Nederlandse taal te blijven onderwijzen en stimuleren in 
een periode – de grote vakantie – waarin de retentie laag zou kunnen zijn omwille van het 
ontbreken van stimulansen. De OKAN-klassen doen in die zin een aanbod dat op het lijf 
geschreven is van deze leerlingen, met focus op thema’s uit het alledaagse leven.
De Scholengemeenschap WIJS! verbindt zich ertoe:
- een toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod van taalstimulerende activiteiten te geven aan 
jongeren, waarin zij in een taalrijke en stimulerende omgeving en onder deskundige 
begeleiding met het Nederlands aan de slag gaan;
- deze taaloefenkansen aan te bieden tijdens de zomervakantie, gedurende minimum drie 
aansluitende weken.
Jongeren uit het secundair onderwijs kunnen zich hiervoor gratis inschrijven. Zowel jongeren 
met een laag als een hoog taalniveau kunnen deelnemen.
- het aantal deelnemers bedraagt maximaal 120 jongeren.
Deze jongeren worden aangesproken en gestimuleerd tot deelname door de 
leerlingbegeleiders, OKAN-leraren, directie...
Voor de zomerklassen wordt een samenwerkingsverband opgezet met vrijwilligers (externe 
lesgevers), het Sint-Jozef-Klein-Seminarie voor de locatie, de stad Sint-Niklaas, en externe 
locaties (bijvoorbeeld De Ster – recreatiepark, het zwembad …). 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst met Scholengemeenschap Wijs!, Plezantstraat 135, 9100 Sint-
Niklaas, voor het organiseren van zomerklassen Nederlands voor anderstalige jongeren, goed te 
keuren. 
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht. 

Bijlagen
20200626 SO Scholengemeenschap Wijs!

41 2020_GR_00228 Samenwerkingsovereenkomst met  VCLB Waas- en 
Scheldeland en Go! CLB Prisma voor de aanpak van 
psychosociale noden bij anderstalige nieuwkomers in het 
onderwijs: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Welzijn staf
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Verslag
Interpellatie van raadslid Lore Baeten. 

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met VCLB Waas- en 
Scheldeland en GO! CLB Prisma goed te keuren. 

Juridische grond
Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en 
de centra voor leerlingenbegeleiding van 27 april 2018.
Gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2016 waarbij een toelage werd goedgekeurd voor 
de opvolging en ondersteuning van anderstalige nieuwkomers in Sint-Niklaas.
Collegebeslissingen van 7 augustus 2017 en 4 juni 2018 betreffende financiële ondersteuning 
aan CLB om tegemoet te komen aan de psychosociale noden bij OKAN-leerlingen. 

Argumentatie
Zowel het vrij CLB als het CLB van het GO! kijken nog steeds aan tegen een toegenomen stroom 
OKAN-leerlingen, waarbij de noden voor ondersteuning vaak op een andere en/of intensievere 
manier moeten beantwoord worden. Voor de schooljaren 2016-2019 werden aan beide CLB's 
 reeds toelagen ter beschikking gesteld. Omdat de nood bij anderstalige nieuwkomers hoog 
blijft en de Vlaamse Overheid geen extra ondersteuning voorziet, stellen we voor een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor het nieuwe schooljaar. 

Recent wordt in Vlaanderen immers opnieuw een grotere instroom van anderstalige 
nieuwkomers en vluchtelingen vastgesteld. Onder hen heel wat gezinnen met kinderen, 
jongeren (niet- begeleide minderjarigen) en jongvolwassenen. Het feit 'anderstalige 
nieuwkomer' te zijn heeft een grote impact op de ontwikkeling van de leerling 
(taalontwikkeling, sociale ontwikkeling in de nieuwe omgeving, het welbevinden van de 
leerling met onder meer verlies en rouw, trauma, posttraumatische stressstoornissen...) en op 
zijn verdere onderwijsloopbaan. Deze leerlingen hebben meer tijd nodig om zich te integreren 
in onze schoolse en maatschappelijke context en lopen het risico op onderschatting van hun 
mogelijkheden. Dit maakt hen tot een zeer kwetsbare groep binnen het Vlaamse onderwijs, een 
groep die nood heeft aan extra ondersteuning om op een positieve manier verder te 
ontwikkelen doorheen hun onderwijsloopbaan en op termijn ook te functioneren in onze 
samenleving.

Anderstalige nieuwkomers komen uit verschillende contexten (land, taal, cultuur …) in het 
onderwijs terecht en zijn vaak niet vertrouwd met de CLB-werking. Zij hebben net als alle 
leerlingen recht op het aanbod en de reguliere werking van het CLB, met onder meer 
systematische contactmomenten, vaccinaties en bescherming tegen besmettelijke ziekten, 
vraaggestuurde werking, signaalfunctie, draaischijf ... Bijkomend voorziet het CLB sinds dit 
schooljaar voor de anderstalige nieuwkomers een contactmoment, kort na hun inschrijving op 
school, zoals decretaal vastgelegd.
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Bij bijna elke actie ten aanzien van OKAN/AN leerlingen geldt dat deze actie extra tijd vergt, of 
ze nu medisch, psychologisch, of maatschappelijk van aard is. Dit omwille van de complexiteit 
van de problemen waarmee deze leerlingen geconfronteerd worden (achtergrond, rugzak, maar 
ook taalmoeilijkheden, armoede …).

In het kader van deze overeenkomst verbinden beide CLB’s zich ertoe:
- meer en sneller in te spelen op de psychosociale noden bij OKAN/AN leerlingen;
- meer tijd vrij te maken voor (preventieve) acties rond loopbaanbegeleiding, leerplicht en 
gezondheidszorg;
- medische consulten te organiseren in het opvangcentrum Westakkers samen met het Rode 
Kruis (meer dan 150 leerlingen). 

Beide CLB’s stellen hiertoe voor het werkjaar 2020-2021 samen een halftijdse beroepskracht 
aan.

De doelgroep bestaat uit 361 leerlingen (108 voor het Go! CLB Prisma en 253 voor het Vrij CLB 
Waas en Dender). De beroepskracht wordt 30 % voor Go! CLB Prisma en 70 % voor VCLB Waas- 
en Scheldeland ingezet.

Visum
Visum verleend: Op aanvraag van de dienst zal deze toelage verrekend worden op MJP000531 - 
AC000374 (Acties ondernemen naar aanleiding van de in- en uitstroom van vluchtelingen van 
de opvangcentra in de stad).
Transactiekrediet 2020: 115.000 EUR (waarvan beschikbaar op 4 juni 2020: 52.550 EUR).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 onthoudingen (Vlaams 
Belang) 

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst met VCLB Waas- en Scheldeland, Ankerstraat 63, 9100 Sint-
Niklaas en met Go! CLB Prisma, Dr. Verdurmenstraat 2, 9100 Sint-Niklaas, om tegemoet te 
komen aan de psychosociale noden bij OKAN-leerlingen in het basis- en secundair onderwijs, 
goed te keuren. 
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht. 

Bijlagen
20200626 SO CLB OKAN

Carl Hanssens, schepen (N-VA) verlaat de zitting
Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA) verlaat de zitting

42 2020_GR_00229 Samenwerkingsovereenkomst met TEJO vzw voor het 
aanbieden van laagdrempelige psychische hulp aan  
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jongeren: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Welzijn staf

Verslag
Interpellatie van raadslid Lore Baeten.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een samenwerkingsovereenkomst met TEJO vzw goed te 
keuren.

Argumentatie
Tejo Sint-Niklaas vzw biedt snelle, laagdrempelige, kortdurende, anonieme en kosteloze 
professionele therapeutische hulp aan kinderen en jongeren, van tien tot twintig jaar, met 
psychische problemen. Tejo Sint-Niklaas vzw heeft een belangrijke preventieve meerwaarde: 
door het inzetten van onmiddellijke en kortdurende begeleidingen wil men voorkomen dat 
jongeren ernstigere psychische problemen ontwikkelen. Op die manier worden ook de 
wachtlijsten in andere centra zoals bij voorbeeld het CGG (tweede lijn) en de psychiatrie (derde 
lijn) ontlast.
Tejo Sint-Niklaas vzw start op in het najaar van 2020. Een therapeutisch traject zal gemiddeld 
drie à vijf sessies duren met een maximum van tien sessies (uren). Uiteraard worden geen 
jongeren uitgesloten die langere begeleiding nodig hebben. De therapeutische gesprekken zijn 
kosteloos en anoniem, zodat de financieel meest kwetsbare doelgroepen én de meest 
kwetsbare jongeren die hun problemen moeilijk bespreekbaar durven stellen geen drempels 
zouden mogen ervaren.
Tejo Sint-Niklaas vzw draait volledig op vrijwilligheid, met een pool van onthaalmedewerkers, 
therapeuten en andere vrijwilligers, die zich kosteloos zullen inzetten voor deze werking.
Er worden afspraken gemaakt met organisaties zoals bijvoorbeeld het JAC (voor jongeren 
binnen het CAW), de CLB’s, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, de kinder- en 
jongerenpsychiatrie, om het aanbod zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen. 

Visum
Visum verleend: Hiervoor werd, in het MJP 2020-2025, jaarlijks een toelage van 30.000 EUR 
voorzien op MJP000281 - AC000180 (Verhogen toegankelijkheid geestelijke gezondheidszorg).

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst met TEJO Sint-Niklaas vzw, Knaptandstraat 93, 9100 Sint-
Niklaas, voor het aanbieden van laagdrempelige psychische hulp aan jongeren, goed te keuren.
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Een exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 

Bijlagen
20200626 Samenwerkingsovereenkomst TEJO

AANVULLENDE PUNTEN

Carl Hanssens, schepen (N-VA) betreedt de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen bij de plannen van de vervoerregio met 
betrekking tot de stadsbussen en dergelijke

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellaties 1 en 11 worden samen behandeld.
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden.
Interpellatie van raadslid Marc Huys.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.
Interpellatie van raadsleden Kris Van der Coelden, Jef Maes en Johan Uytdenhouwen.

Toelichting
Op 15 juni 2020 bepaalt het college van burgemeester en schepenen zijn standpunt met 
betrekking op de plannen van de vervoerregio. Op 25 juni 2020, de dag voor deze 
gemeenteraad, neemt de vervoerregio een eerste beslissing. Graag toelichting bij de beslissing 
van de vervoerregio, zodat we hierover vragen kunnen stellen en van gedachten kunnen 
wisselen over de gemaakte keuzes en over het verdere verloop van het openbaar busvervoer in 
onze stad. 

Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA) betreedt de zitting
Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

IR 2 Interpellatie van raadsleden Luk Huys, Aster Baeck, Karel Noppe, Kristof Van 
Gansen: Leopold II-laan

Indiener(s)
Luk Huys
Indiener(s)
Aster Baeck
Indiener(s)
Karel Noppe
Indiener(s)
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Kristof Van Gansen

Verslag
Interpellaties 2, 3, 7 en 12 worden samen behandeld.
Interpellatie van raadslid Luk Huys.
Interpellatie van raadslid Aster Baeck.
Interpellatie van raadslid Karel Noppe.
Interpellatie van raadslid Kristof Van Gansen.
Interpellatie van raadsleden Jef Maes, Hasan Bilici, Kris Van der Coelden en Frans Wymeersch.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Carl Hanssens.
Interpellatie van raadsleden Aster Baeck en Kris Van der Coelden.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden.
Voorzitter Mia Mortier schorst de zitting gedurende tien minuten.
Toegelicht door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Toelichting
De fracties N-VA, Groen, Open VLD en CD&V vragen aan het college van burgemeester en 
schepenen om de procedure op te starten met als doel de naam van de Leopold II-laan te 
wijzigen. In het kader hiervan willen onze fracties deze vraag duiden.

IR 3 Interpellatie van raadsleden Kristof Van Gansen, Lore Baeten: Wenselijkheid van 
Leopold II-laan in onze stad anno 2020

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

Toelichting
Beleidsmakers moeten beleid maken. De afgelopen jaren werd met de regelmaat van de klok de 
wenselijkheid van een Leopold II-laan in onze stad in vraag gesteld. Dit aangezien koning 
Leopold II het persoonlijke bewind voerde over Congo-Vrijstaat tussen 1885 en 1908. In deze 
periode werd een koloniaal systeem uitgebouwd om maximaal de natuurlijke rijkdommen te 
ontginnen en met de winsten diverse prestigeprojecten in België te realiseren zoals 
bijvoorbeeld het station in Antwerpen-Centraal, de Koninklijke serres in Laken ... 
Dit persoonlijk wingewest van Leopold II werd pas rendabel door de stijgende vraag naar rubber 
door de opkomende auto-industrie. Congo-Vrijstaat werd ingedeeld en diverse zones werden 
toegekend aan rubbervennootschappen. Deze vennootschappen legden een hoog jaarlijks 
rubberquota op aan de dorpen. Wanneer de inwoners er niet in slaagden om deze hoeveelheid 
rubber te verzamelen, werden er gewapende milities naar deze dorpen gestuurd voor 
strafexpedities. Naast gijzelingen van vrouwen en kinderen in ruil voor rubber, executies en 
brandstichting, was het afhakken van handen een typerende misdaad in Congo-Vrijstaat. Het 
afhakken van handen was een manier om te bewijzen dat de meegegeven kogels wel degelijk 
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gebruikt werden tegen mensen. Dit systeem zorgde ervoor dat ook levende mensen werden 
geamputeerd. 
We spreken over een decennialang schrikbewind dat de lokale bevolking dwong om zoveel 
mogelijk rubber te verzamelen. Dit is reeds geweten sinds het Britse Casement rapport (1903), 
en de ad hoc onderzoekscommissie Janssens (1905) door koloniale autoriteiten dat ook 
vernietigend uitviel en daarna 80 jaar afgeschermd werd in de archieven van het Belgisch 
ministerie van Buitenlandse zaken. (Link naar dit 
onderzoeksrapport: https://www.droitcongolais.info/files/rapport-d-enquete-Leopold-II,-l-EIC-
et-le-genocide.pdf ).
In maart 2000 publiceerde Jean-Paul Sanderson, historisch demograaf aan de Université 
catholique de Louvain, zijn doctoraat “Le Congo Belge entre mythe et réalité. Une analyse du 
discours démographique colonial”. Hierin berekende hij dat de bevolking van Vrijstaat Congo 
daalde van vermoedelijk 10,5 à 15 miljoen burgers in 1885 naar 10 miljoen burgers in 1920. 
Een dodentol van een half miljoen tot 5 miljoen Congolezen. Dit ten gevolge van militaire 
campagnes, intrede van Europese ziektes, repressie en onmenselijke dwangarbeid op onder 
andere de rubberplantages. Kortom, een gewelddadig koloniaal systeem.
Beste raadsleden, we zijn vandaag 5 juni 2020. Onze persoonlijke mening is dat Leopold II 
thuishoort in de geschiedenisboeken. Hoewel hij nooit een voet in Congo gezet heeft en gezegd 
zou hebben dat hij tegen het afhakken van handen was, gebeurde onder zijn bewind wel 
degelijk gruwelijkheden tegen miljoenen onschuldige burgers. 
Waar Leopold II niet thuishoort, is als straatnaam op ons grondgebied. We roepen het 
stadsbestuur op om de straatnamencommissie zo snel mogelijk samen te roepen om zich te 
buigen over de wenselijkheid van een Leopold II-laan in Sint-Niklaas. En met dit advies om 
eindelijk een knoop door te hakken met de gemeenteraad voor het einde van dit jaar. 

IR 4 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Sint-Niklaas, stad van de Sint, ook in 
2020?

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Maxime Callaert.

Toelichting
We vernemen dat een eminent lid van het college van burgemeester en schepenen verklaringen 
heeft afgelegd die in feite betekenen dat het hele Sintgebeuren in de stad op de helling komt te 
staan. Sint in de piste zou niet kunnen en ook het Huis van de Sint is mogelijk ook niet 
toegankelijk dit jaar. De uitlatingen komen immers van de verantwoordelijke zelf voor dit Huis.
Kan het college me antwoorden op:
- Wat klopt er van dit verhaal?
- Waar vindt dit verhaal zijn oorsprong?
- Is hieromtrent een collegebeslissing?

https://www.droitcongolais.info/files/rapport-d-enquete-Leopold-II,-l-EIC-et-le-genocide.pdf
https://www.droitcongolais.info/files/rapport-d-enquete-Leopold-II,-l-EIC-et-le-genocide.pdf
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Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

IR 5 Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Invoering praktijktesten op de 
woonmarkt

Indiener(s)
Jef Maes

Verslag
Interpellaties 5 en 8 worden samen behandeld.
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Interpellatie van raadslid Christel Geerts.
Interpellatie van raadsleden Saloua El Moussaoui en Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Maxime Callaert.
Interpellatie van raadsleden Jef Maes en Christel Geerts.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.
Interpellatie van raadsleden Kris Van der Coelden, Frans Wymeersch, Saloua El Moussaoui en Jef 
Maes.
Interpellatie van raadslid Jef Maes die toelicht dat een stemming niet meer nodig is.

Toelichting
Iets meer dan een jaar geleden (mei 2019) heb ik dit voorstel al voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Toen waren blijkbaar niet alle geesten rijp. Vandaag is er heel wat veranderd in 
de wereld. Amerika staat in brand naar aanleiding van de moord op George Floyd. Black Lives 
Matter is een beweging van enorme omvang geworden. Ook in Europa en ook in België brengt 
deze zaak duizenden mensen in beweging die een einde willen stellen aan racisme en 
discriminatie. Er is wat aan het veranderen in de geesten. Want wat lees ik in Knack[1] (03 juni 
2020) , een opiniestuk van Alexander De Croo, vice-eerste minister van Open Vld: “Discriminatie 
en racisme zijn van een morele achterlijkheid die ik niet langer in ons land wil zien. Het 
reduceert een mens tot haar of zijn huidskleur. Het begint met het ontzeggen van de toegang 
tot een café of club en het eindigt met een knie in de nek van iemand die om zijn dode moeder 
roept terwijl hij aan het stikken is.” En hij gaat verder: “Deze strijd begint met het erkennen dat 
racisme niet relatief is. We moeten onder meer de praktijktesten verder uitbreiden en 
veralgemenen.”

Racisme en discriminatie pak je inderdaad aan met plannen en middelen, niet alleen met 
voornemens en sensibilisering. Praktijktesten zijn een effectief middel om discriminatie op de 
woonmarkt aan te pakken. Steeds meer steden voeren praktijktesten in: Brussel, Gent, Mechelen 
... Daar waar deze testen worden ingevoerd is er een significante daling van de discriminatie op 
de woonmarkt. Uit een nieuwe studie van de VUB blijkt dat praktijktests wel degelijk effect 
hebben. In Gent, de stad die ze in 2015 als eerste invoerde op de woningmarkt, bleek 
oorspronkelijk 26 procent van de makelaars te discrimineren op basis van afkomst. In 2019 was 
dat gedaald naar 14 procent. “Bij de makelaars die al minstens vijf jaar actief zijn in Gent, en die 
dus proactief getest werden, is dat amper 8 procent”, zegt professor Verhaeghe. Daarbij komt 
een onverwacht neveneffect, dat Verhaeghe ronduit spectaculair noemt. Hoewel alleen 
professionele makelaars gecontroleerd werden, is er sprake van een spill-overeffect bij 
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particuliere verhuurders. Terwijl zij oorspronkelijk in 47 procent van hun huuradvertenties 
discrimineerden, was dit in 2019 gezakt naar amper 21 procent. “Dat betekent dat het algemene 
klimaat in Gent veranderd is”, aldus de professor.[2] 

Waarom doen we dit ook niet in Sint-Niklaas? Het stadsbestuur kan zijn licht opsteken in Gent 
om te bekijken hoe daar een systematische aanpak werd opgebouwd met positieve resultaten 
als gevolg. 

Alles begint inderdaad met het erkennen dat er discriminatie is in onze stad. Zo vertelde een 
blanke vrouw, getrouwd met een Afrikaan ons dat zij wekenlang gezocht heeft naar een woning 
voor een bevriende Afrikaanse familie met vier kinderen. Maar al te vaak, toen het duidelijk 
werd dat het voor Afrikaanse mensen was, kreeg ze de melding dat het al verhuurd was. Toen ze 
uiteindelijk een huis had gevonden en de mensen een woonst hadden, bleek dat het een 
illegale onderverhuring was en kon ze haar zoektocht herbeginnen. Dergelijke verhalen zijn 
absoluut geen uitzondering in onze stad. De undercover reportage van Terzake (12 juni 2020) 
toont zeer duidelijke aan dat "Peter" nog altijd veel makkelijker een appartement vindt dan 
"Abdellah": https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/05/peter-versus-abdellah-onderzoek-van-
terzake-toont-nogmaals-hoe/

Vorig jaar gaf schepen Henne aan dat je de hardnekkige overtreders niet van gedacht doet 
veranderen en dat je alle makelaars, ook diegenen die in eer en geweten hun werk proberen te 
doen, de kast op jaagt. Wel collega’s, de feiten in andere steden bewijzen dat de praktijktesten 
wel resultaten opleveren en hardnekkige overtreders wel degelijk gaan opletten wat ze doen. 
De praktijk toont ook aan dat bonafide makelaars deze testen helemaal niet slecht genegen zijn 
en liefst ook geen cowboys zien die de situatie in de woonmarkt verzieken. Dit is helemaal geen 
confrontatiestrategie die wij voorstaan, maar wel een strategie die effectief verandering 
nastreeft. De schepen gaf toen ook aan dat de stad een duidelijk engagement wil aangaan om 
hierrond actie te ondernemen. Ik ben benieuwd te horen welke actie hierrond is ondernomen 
het voorbije jaar. 

Conclusie: We staan mogelijks op een historisch keerpunt. Gaan wie die kans grijpen om in onze 
stad een duidelijk signaal te geven dat we ons afzetten tegen elke vorm van discriminatie en 
racisme of gaan we deze kans opnieuw laten liggen? Als je in volle lockdown op een bankje 
ging zitten, kreeg je onmiddellijk een GAS-boete. Maar als het gaat om discriminatie die de 
samenleving van binnenuit blijft verzieken, houdt men al meer dan tien jaar hardnekkig vast 
aan “sensibilisering”? Door niets te doen zijn we als stedelijke overheid medeplichtig aan 
structureel racisme en discriminatie. Het is op zijn minst schuldig verzuim. 

Voorstel:

Discriminatie op de huurmarkt omwille van leeftijd, geslacht, origine, beperking en geaardheid 
… is onaanvaardbaar. We voeren proactieve ‘juridische praktijktesten’ in voor de private 
huurmarkt (zowel particulier als via vastgoedkantoren). We doen daarbij een beroep op het 
Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en op wetenschappelijke ondersteuning met een 
gefaseerde cyclus die omvat: een nulmeting, een verbeterplan en jaarlijkse opvolgmetingen. 
Alle makelaars gevestigd in Sint-Niklaas en deelgemeenten, wordt vooraf een vorming 
aangeboden over de antidiscriminatiewet en antiracismewet. Na de nodige vorming, discussie 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/05/peter-versus-abdellah-onderzoek-van-terzake-toont-nogmaals-hoe/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/05/peter-versus-abdellah-onderzoek-van-terzake-toont-nogmaals-hoe/
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en het uitwisselen van ervaringen, moet bekeken worden welke sancties voorzien worden voor 
makelaars die systematisch blijven discrimineren.

Feiten en context:

 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/05/peter-versus-abdellah-onderzoek-van-
terzake-toont-nogmaals-hoe/

 Discriminatie op de huurmarkt is een groot en prangend probleem. Uit het Groot 
Woononderzoek bleek dat 22 % van de verhuurders nog steeds discrimineert op basis 
van afkomst. 

 Heel wat mensen signaleren ons feiten en voorvallen op het vlak van discriminatie op 
de woonmarkt in Sint-Niklaas. Mensen met beperkte financiële middelen worden vaak 
achtergesteld. Mensen met een andere kleur of buitenlandse naam krijgen al te vaak de 
melding dat het huis of appartement al is verhuurd, zelfs al hebben ze voldoende 
financiële middelen. Als je dan arm en buitenlands bent, dan wordt je vaak dubbel 
gediscrimineerd. 

 Situatie in Sint-Niklaas: Unia heeft in 2017 zestig dossiers van discriminatie geopend in 
Sint-Niklaas. Daarmee is Sint-Niklaas na Gent de stad met de meeste dossiers bij Unia 
binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Bijna 30 % van deze dossiers ging over 
woondiscriminatie. De belangrijkste grond van discriminatie is de raciale grond, maar 
ook sociale positie, handicap en dergelijke zijn vaak gronden van discriminatie. Daarbij 
moeten we ook duidelijk stellen dat de klachten die Unia registreert slechts het topje 
van de ijsberg vormen. Niet iedereen die zich gediscrimineerd voelt, doet aangifte. 

 Wat zijn praktijktesten? Praktijktesten dienen om discriminerend gedrag vast te stellen. 
Met praktijktesten kan je onderzoeken of er in een bepaald domein van de samenleving 
gediscrimineerd wordt, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of de woonmarkt. Praktijktesten 
zijn een middel om een vermoeden van discriminatie te bewijzen. 

 Het Platform Praktijktesten Nu (www.praktijktestennu.be) eist op alle bestuursniveaus 
regelgevende kaders voor overheidsinspecties om systematisch praktijktesten uit te 
voeren in de strijd tegen discriminatie op de arbeids- en woonmarkt. 

1. Het Platform Praktijktesten Nu bestaat uit volgende organisaties: Cavaria, Ella, 
GRIP, Hand in Hand tegen racisme, Kif Kif, Minderhedenforum, Netwerk tegen 
Armoede, Sector Samenlevingsopbouw, Uit De Marge en het Vlaams 
Huurdersplatform.

 In samenwerking met de VUB deed Praktijktesten Nu zelf een praktijktest op de 
Antwerpse huurmarkt. De cijfers zijn overdonderend. In 40 % van de gevallen waar een 
verhuurder duidelijk aangeeft nog steeds op zoek te zijn naar een huurder, wordt er 
flagrant gediscrimineerd.

 De Stad Gent werkt al drie jaar met praktijktesten op de woningmarkt en boekt 
effectieve resultaten: zie https://www.demorgen.be/nieuws/praktijktesten-op-
huurmarkt-werpen-vruchten-af-amper-nog-discriminatie-in-
gent~bd5490a0/?fbclid=IwAR24buTe8eMpOZ-
CO8oghPewLyOdJ1ZT9j_wt5I7tNfW0OKX1l7mK9bpHmQ 

1. “Uit onderzoek blijkt dat in 2015, drie jaar geleden, 26 procent van de mensen 
met een migratieachtergrond gediscrimineerd werd op de woningmarkt. Dat 
aandeel was eind 2017 gedaald naar 14 procent, een succes volgens het Gentse 
stadsbestuur.”

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/05/peter-versus-abdellah-onderzoek-van-terzake-toont-nogmaals-hoe/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/05/peter-versus-abdellah-onderzoek-van-terzake-toont-nogmaals-hoe/
http://www.praktijktestennu.be
https://www.demorgen.be/nieuws/praktijktesten-op-huurmarkt-werpen-vruchten-af-amper-nog-discriminatie-in-gent~bd5490a0/?fbclid=IwAR24buTe8eMpOZ-CO8oghPewLyOdJ1ZT9j_wt5I7tNfW0OKX1l7mK9bpHmQ
https://www.demorgen.be/nieuws/praktijktesten-op-huurmarkt-werpen-vruchten-af-amper-nog-discriminatie-in-gent~bd5490a0/?fbclid=IwAR24buTe8eMpOZ-CO8oghPewLyOdJ1ZT9j_wt5I7tNfW0OKX1l7mK9bpHmQ
https://www.demorgen.be/nieuws/praktijktesten-op-huurmarkt-werpen-vruchten-af-amper-nog-discriminatie-in-gent~bd5490a0/?fbclid=IwAR24buTe8eMpOZ-CO8oghPewLyOdJ1ZT9j_wt5I7tNfW0OKX1l7mK9bpHmQ
https://www.demorgen.be/nieuws/praktijktesten-op-huurmarkt-werpen-vruchten-af-amper-nog-discriminatie-in-gent~bd5490a0/?fbclid=IwAR24buTe8eMpOZ-CO8oghPewLyOdJ1ZT9j_wt5I7tNfW0OKX1l7mK9bpHmQ
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 Na invoering van praktijktesten in Brussel: “Het aantal makelaars dat inging op de vraag 
om mensen van vreemde afkomst te discrimineren daalde van 43 procent in 2017, naar 
25 procent van de makelaars in 2018.” (Bruzz 18 december 2018)

Ook de stad Mechelen heeft recent beslist om praktijktesten in te 
voeren: https://m.gva.be/cnt/dmf20190510_04390568/stad-voert-praktijktesten-tegen-
discriminatie-op-de-huisvestingsmarkt-
uit?fbclid=IwAR12sida5PgHP5CItwUFBKKz4vCy_erIcK4OWWC39noy93ZBlBaQIITxEbI

[1] https://www.knack.be/nieuws/belgie/zijn-wij-vrij-van-racisme-ook-wij-europeanen-moeten-
in-de-spiegel-durven-kijken/article-opinion-1605699.html

[2] https://www.demorgen.be/nieuws/onderzoek-bewijst-dat-praktijktests-op-de-huurmarkt-
werken-waar-is-vlaanderen-bang-voor~b1998035/

IR 6 Interpellatie van raadsleden Aster Baeck, Karel Noppe: Opvangen en hergebruiken 
bemalingswater

Indiener(s)
Aster Baeck
Indiener(s)
Karel Noppe

Verslag
Interpellaties 6 en 9 worden samen behandeld.
Interpellatie van raadslid Karel Noppe.
Interpellatie van raadslid Aster Baeck.
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem.
Beantwoord door schepen Wout De Meester.
Interpellatie van raadsleden Karel Noppe, Jef Maes, Aster Baeck en Gaspard Van Peteghem.

Toelichting
Mei 2020 gaat de geschiedenis is als de droogste sinds 1833. Door de aanhoudende droogte 
dreigen heel wat land -en tuinbouwers in de problemen te geraken met hun oogst. Ook de 
voorbije jaren was het bijzonder droog waardoor het moeilijk was om waterreserves aan te 
leggen. De grondwaterstand is inmiddels weer gezakt naar een lager niveau. 
Daarenboven geldt sinds vorige maand een uitgebreid captatieverbod voor ecologisch 
kwetsbare stroomgebieden in alle Vlaamse provincies. Het verbod is nodig om het 
(grond)watersysteem en de valleigebieden te beschermen die zeer gevoelig zijn voor de 
gevolgen van droogte. Door dit oppompverbod dreigen oogsten verloren te gaan. Spaarzaam en 
creatief omspringen met alle water is dus de boodschap.
Op heel wat bouwwerven of tijdens productieprocessen van bedrijven wordt grondwater 
gebruikt en opgepompt dat in een laatste fase in de riool verdwijnt. Het stadsbestuur kan haar 
steentje bijdragen door alle werven en bedrijven op te lijsten en de vergunninghouders hierover 

https://m.gva.be/cnt/dmf20190510_04390568/stad-voert-praktijktesten-tegen-discriminatie-op-de-huisvestingsmarkt-uit?fbclid=IwAR12sida5PgHP5CItwUFBKKz4vCy_erIcK4OWWC39noy93ZBlBaQIITxEbI
https://m.gva.be/cnt/dmf20190510_04390568/stad-voert-praktijktesten-tegen-discriminatie-op-de-huisvestingsmarkt-uit?fbclid=IwAR12sida5PgHP5CItwUFBKKz4vCy_erIcK4OWWC39noy93ZBlBaQIITxEbI
https://m.gva.be/cnt/dmf20190510_04390568/stad-voert-praktijktesten-tegen-discriminatie-op-de-huisvestingsmarkt-uit?fbclid=IwAR12sida5PgHP5CItwUFBKKz4vCy_erIcK4OWWC39noy93ZBlBaQIITxEbI
https://www.knack.be/nieuws/belgie/zijn-wij-vrij-van-racisme-ook-wij-europeanen-moeten-in-de-spiegel-durven-kijken/article-opinion-1605699.html
https://www.knack.be/nieuws/belgie/zijn-wij-vrij-van-racisme-ook-wij-europeanen-moeten-in-de-spiegel-durven-kijken/article-opinion-1605699.html
https://www.demorgen.be/nieuws/onderzoek-bewijst-dat-praktijktests-op-de-huurmarkt-werken-waar-is-vlaanderen-bang-voor~b1998035/
https://www.demorgen.be/nieuws/onderzoek-bewijst-dat-praktijktests-op-de-huurmarkt-werken-waar-is-vlaanderen-bang-voor~b1998035/
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aan te spreken en -indien mogelijk- het bemalingswater ter schikking te stellen van onze lokale 
landbouwers. Op korte termijn kan dit opgenomen worden in de voorwaarden die men oplegt 
aan de vergunninghouders. Op lange termijn kan het stadsbestuur werk maken van een 
droogteplan om in tijden van watertekort vergunninghouders van bemalingen het water te laten 
stockeren ten behoeve van de landbouw.
Graag had ik het college van burgemeester en schepenen hierover geïnterpelleerd. 

IR 7 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Leopold II uit het stadsbeeld

Indiener(s)
Jef Maes

Toelichting
Eerste en vooral willen wij ons vanuit de PVDA aansluiten bij het voorstel van collega’s Van 
Gansen en Baeten om de straatnaam van de Leopold II-laan te wijzigen. De argumentatie 
daarvoor ligt voor de hand.
In dat verband willen wij nog enkele bijkomende voorstellen doen:

 In andere steden (Kortrijk, Lanaken …) werd bij de wijziging van de straatnaam een 
vergoeding van 170 EUR gegeven aan bedrijven en gezinnen om administratieve kosten 
daarbij te compenseren. Wij stellen voor om dat ook in Sint-Niklaas te doen

 Wij zouden voorstellen dat de gemeenteraad ook als voorkeursoptie aan de 
stratennamencommissie zou doorgeven om een naam voor te stellen van een gekleurde 
vrouw. Op die manier maken we onze straatnamen meer gekleurd en ook vrouwelijker 
en sluiten wij als stad aan bij de beweging “Meer vrouw op straat”.

 Wij vragen ook een ruimer participatietraject rond de nieuwe naamgeving, zodat naast 
de straatnamencommissie ook de diverse gemeenschappen van Sint-Niklaas betrokken 
worden bij de naamsverandering en voorstellen kunnen doen voor een nieuwe 
straatnaam
Daarnaast pleiten wij er ook voor om het portret van Leopold II dat tot voor de werken 
aan het stadhuis ophing in dit gebouw, ook na de werken niet opnieuw op te hangen en 
in het magazijn van het museum op te bergen.

IR 8 Voorstel tot beslissing van raadslid Christel Geerts: Afsprakenkader opmaak, 
uitvoering en opvolging van praktijktesten op de huur- en arbeidsmarkt

Indiener(s)
Christel Geerts

Verslag
Interpellatie van raadsleden Kris Van der Coelden en Christel Geerts die namens hun fractie de 
stemming op naamafroeping vragen.
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Toelichting
Gelet op: 
* Het feit dat discriminatie en racisme aanwezig is in onze samenleving is geen overtuiging, 
maar een gegeven dat op basis van heel wat data kan gestaafd worden.
* Wij menen dat noch je leeftijd, noch je seksuele geaardheid, noch je huidskleur of afkomst 
mag bepalen hoe anderen en de samenleving met je omgaan. 
* Wij hopen dat dit gegeven door alle partijen kan erkend worden.
* In Gent toonde het onderzoek naar de implementatie van de praktijktesten dat wanneer de 
vastgoedsector weet dat er wordt gecontroleerd, er minder ongelijke behandeling voorkomt, 
met andere woorden: het systeem van controles heeft impact.
We realiseren ons dat dit alles op een oordeelkundige manier moet verlopen. Daarom is overleg 
met de respectieve sectoren zeker noodzakelijk. 
We denken ook dat het goed zou zijn om wat het opstellen van deze afsprakennota betreft 
samenwerking te zoeken met Unia.
De beoogde praktijktesten kunnen maar een nuttig effect sorteren en de testresultaten kunnen 
enkel worden aangewend op voorwaarde dat de praktijktesten wettig en zo objectief mogelijk 
verlopen en dat zij beantwoorden aan een reeks strenge kwaliteitseisen.
Het zijn deze vereisten die kunnen worden vastgelegd in dit afsprakenkader; ze hebben 
betrekking op het draaiboek van de proactieve en reactieve praktijktesten, de testpersonen, de 
registratie, analyse en verwerking van de testresultaten alsook de maatregelen inzake 
empowerment en opvolging van de testresultaten. Daarnaast moet de overeenkomst ook enkele 
juridische garanties en randvoorwaarden, onder meer inzake privacy en vertrouwelijkheid, 
bevatten.
Daarom vragen we aan de gemeenteraad om een afsprakenkader te ontwikkelen met betrekking 
tot de opmaak, de implementatie, de uitrol en de evaluatie van praktijktesten op de 
arbeidsmarkt en huurmarkt. 

IR 9 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Oppompen grondwater op werven

Indiener(s)
Jef Maes

Toelichting
In de stad zijn er regelmatig werven waar grondwater wordt weggepompt. Zoals hier 
bijvoorbeeld in de Sparrenhofstraat (zie foto's in bijlage). 
Dit water gaat gewoon de riool in. In tijden van extreme droogte zoals nu, is dit 
onverantwoord. 
We vragen (terecht) aan de bevolking om zuinig te zijn met water, maar tezelfdertijd zien 
mensen water gewoon in de riool verdwijnen. Dat werkt frustrerend naar de bevolking toe. 
Hoeveel duizend liter water hier al in de riool is gevloeid, weet ik niet, maar aan de verkleuring 
van het voetpad te zien zullen het er veel zijn. 
Ik denk dat we in de gegeven omstandigheden en zeker met de toenemende periodes van 
droogte dit niet langer op deze manier kunnen verder zetten.
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En ... het kan anders. 
Ik stuur u een link naar een krantenartikel over een voorbeeld in Aalst waar het water in een 
container wordt gepompt en waar de buurtbewoners het kunnen aftappen om planten en 
dergelijke water te geven of om hun regenput of regenton bij te vullen. Uiteraard met een 
duidelijk waarschuwingsbord dat het geen drinkbaar water betreft. 
Het spaart drinkbaar water en vermindert de waterfactuur van bewoners. Ook de groendienst 
van de stad kan dit water gebruiken om planten en bomen van water te voorzien. 
Wij stellen voor dat de stad dit naar de toekomst toe verplicht voor elke bouwwerf. Want zoveel 
water verloren laten gaan, dat is echt niet meer verantwoord in deze tijd van droogte. In 
afwachting dat de nieuwe regeling in voege treedt, kan de stad misschien contact opnemen met 
de betrokken bouwbedrijven om op vrijwillige basis het water op te vangen, zoals is gebeurd in 
Aalst. 
 https://m.hln.be/in-de-buurt/aalst/gratis-water-voor-de-buurt-dankzij-bouwbedrijf-anders-
loopt-per-uur-10-000-liter-grondwater-toch-maar-de-riool-in~a39cebd7/
Er bestaat ook een platform https://werfwater.be/#Home waar ook bouwbedrijven aan 
deelnemen. Is het niet interessant dat het stadsbestuur dit platform eens bekend maakt naar 
iedereen die daarbij kan betrokken worden? 
Kunt u mij laten weten wat u als schepen van duurzaamheid en klimaat van dit voorstel denkt 
en hoe het stadsbestuur met dit voorstel aan de slag zal gaan?

IR 10 Interpellatie van raadslid Lore Baeten: Vredesprijs uitreiken op de Vredefeesten in  
Sint-Niklaas

Indiener(s)
Lore Baeten

Verslag
Interpellatie van raadslid Lore Baeten.
Beantwoord door schepen Lieven Dehandschutter.

Toelichting
Het eerste weekend van september zal dit jaar anders dan zijn dan anders in onze stad. Door 
het coronavirus zullen de jaarlijkse Vredefeesten noodgedwongen heel wat kleinschaliger zijn. 
Geen grote festiviteiten met een zee van mensen, jammer genoeg geen Villa Pace, geen 
wereldmarkt, geen ballonloop, maar gelukkig wel een kleinschalig, kleurrijk ballonfestival met 
als toepasselijk thema ‘respect voor zorg’. Een mooi initiatief dat wij en vele inwoners alvast 
toejuichen! 
De Vredefeesten zijn niet alleen een ballon- en muziekfestival, ze zijn ook een jaarlijkse 
herdenking van de bevrijding van onze stad en meteen ook een appèl voor vrede vandaag. Om 
dat laatste in de verf te zetten, stelt onze fractie voor om tijdens de Vredefeesten een 
vredesprijs uit te reiken.
Ik legde op suggestie van partijgenoot Patric Gorrebeeck, mijn oor te luisteren bij de stad Ieper 
die al enkele jaren een vredesprijs uitreikt. De manier waarop een laureaat wordt gekozen is 
uniek en duurt om en bij de twee jaar. Het proces start met de samenstelling van een 
internationaal selectiecomité. Dat nomineert kandidaten voor de prijs. Dit resulteert in een 

https://m.hln.be/in-de-buurt/aalst/gratis-water-voor-de-buurt-dankzij-bouwbedrijf-anders-loopt-per-uur-10-000-liter-grondwater-toch-maar-de-riool-in~a39cebd7/
https://m.hln.be/in-de-buurt/aalst/gratis-water-voor-de-buurt-dankzij-bouwbedrijf-anders-loopt-per-uur-10-000-liter-grondwater-toch-maar-de-riool-in~a39cebd7/
https://werfwater.be/#Home
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longlist die door het comité herleid wordt tot een shortlist van vijf genomineerde namen. Het 
gaat in Ieper om internationale vredesfiguren of instellingen, maar er wordt expliciet een link 
gelegd met het lokale niveau. Jongeren van Ieper worden actief betrokken bij de definitieve 
samenstelling van de shortlist. In de secundaire scholen bestuderen de leerlingen tijdens de 
lessen de vijf genomineerden en ze brengen vervolgens allen individueel hun stem uit. Zo 
wordt op een actieve manier aan vredeseducatie gedaan en krijgen jongeren een prioritaire rol 
bij de keuze van de laureaat. Op het einde van de stemperiode wordt het stemresultaat 
overhandigd aan het stadsbestuur. De laureaat wordt bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst 
van de gemeenteraad en vervolgens uitgenodigd naar de stad Ieper, niet alleen om de prijs 
(25.000 EUR) in ontvangst te nemen, maar eveneens – en op zijn minst even belangrijk – om in 
gesprek te gaan met de jongeren die op school gewerkt hebben rond de vredesprijs. De directe 
communicatie tussen laureaat en jongeren is heel vaak intens.
Ook in Brugge denkt men na om een vredesprijs naar het model van Ieper uit te reiken. Dit zou 
om de twee jaar plaatsvinden en is een initiatief van het Brugse Vredesplatform, een platform 
met daarin het Brugse middenveld dat rond vrede werkt en de Noord-Zuiddienst van de stad.
In Aalst wordt de prijs jaarlijks uitgereikt en focussen ze zich niet op internationale 
vredesfiguren of -instellingen maar geeft men de prijs aan een vredesfiguur of organisatie uit 
Aalst zelf. Het selectiecomité bestaat uit de laureaten van de voorgaande jaren. 
Met andere woorden, er zijn diverse formules die Sint-Niklaas kunnen inspireren om haar 
vredesprijs uit te reiken tijdens de Vredefeesten. Belangrijk is wel dat zoveel mogelijk Sint-
Niklazenaars actief betrokken worden via onderwijs en/of het middenveld en ook online zijn er 
ongetwijfeld mogelijkheden om dit voorstel te laten uitgroeien tot een zinvol en creatief 
vredesinitiatief waar de stedelijke jeugddienst, de Noord-Zuiddienst, de welzijnsdienst en/of de 
dienst flankerend onderwijs de handen in elkaar kunnen slaan.

 

IR 11 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Openbaar vervoer in de stad

Indiener(s)
Kris Van der Coelden

Toelichting
Op de gemeenteraadscommissie van 19 juni 2020 lichtte de schepen van mobiliteit het 
standpunt van het stadsbestuur toe over het nieuwe openbaar vervoerplan 2021. Op 25 juni, 
een dag voor de gemeenteraad, zou de regionale vervoerraad Waasland hierover beslissingen 
moeten nemen.
Om kort op de bal te kunnen spelen, kan het gesprek over het resultaat van de vergadering van 
de vervoerraad best toegelicht en bediscussieerd worden in de gemeenteraad van 26 juni. Met 
het oog daarop agenderen we dit punt. De inhoud van onze tussenkomst zal in het verlengde 
liggen van onze tussenkomsten op de gemeenteraad van mei en de commissievergadering van 
19 juni en zal gebaseerd zijn op de actualiteit van wat er in de vervoerraad beslist is.  
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IR 12 Voorstel tot beslissing van raadslid Hasan Bilici: Leopold II veranderen straatnaam

Indiener(s)
Hasan Bilici

Toelichting
Collega’s 

Als ik kort eventjes terug in de tijd ga en de geheugens een beetje opfris, dan heb ik hier in de 
raad al een paar keer het voorstel gedaan om de diversiteit in onze stad ook te laten 
weerspiegelen in de straatnamen. Concreet gaat het erom twee straatnamen te geven die 
verwijzen naar de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Sint-Niklaas. Dit zou voor beide 
gemeenschappen een erg belangrijk signaal zijn dat ze deel uitmaken van de geschiedenis en 
de toekomst van Sint Niklaas.
Na de herdenking van 50 migratie - wat een uitstekend moment was om dit te realiseren - zijn 
we nu ondertussen zes jaar verder maar jammer genoeg zijn we helaas even ver als in 2014.
Vandaag is er een ruime meerderheid die van oordeel is dat het niet passend is om een 
straatnaam te blijven geven aan Leopold II. Het zou passend zijn om tegelijk een engagement 
op te nemen om via de straatnamen een signaal van integratie en betrokkenheid te geven aan 
de twee grote, klassieke migrantengemeenschappen in onze stad.
Voorstel van beslissing:
De gemeenteraad draagt de straatnamencommissie op om een advies te geven over twee 
straatnamen die verwijzen naar respectievelijk de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap in 
Sint-Niklaas en over de straten die deze namen zullen dragen.

27 juni 2020 0:33 - De voorzitter opent de besloten zitting

Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

Gaspard Van Peteghem, raadslid (sp.a) verlaat de zitting

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

Hasan Bilici, raadslid (sp.a) verlaat de zitting

Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting

27 juni 2020 1:10 - De voorzitter sluit de zitting
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


