
 

 

GEMEENTERAADZITTING d.d. 15 DECEMBER 2020 

=========================================== 

 

VOORZITTER: We gaan verder met de stemmingen. Het eerste gaat over punt 1, gemeente-

belastingen, wijziging gemeentebelasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar do-

mein, goedkeuring. Wie stemt voor? Ah ja, ik moet nog even vragen of er nog raadsleden 

zijn, die anders wensen te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, dat die dat moeten aange-

ven. Nee? Dan stemmen we. Wie stemt voor? Dat is de meerderheid en CD&V. Wie stemt 

tegen? Wie onthoudt zich? Dat zijn Vlaams Belang, PVDA en sp.a. Punt 2, retributies, wijzi-

ging van de retributie op de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten, goedkeuring. 

Als er raadsleden zijn, die anders wensen te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, willen 

die dat dan kenbaar maken? Wie stemt voor? Dat is de meerderheid en CD&V. Wie stemt 

tegen? En wie onthoudt zich? Dat zijn Vlaams Belang, sp.a en PVDA. Punt 3, retributies, 

wijziging van de retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangebo-

den door de gemeentelijke instellingen, goedkeuring. Als er raadsleden zijn, die anders wen-

sen te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, willen die dat dan kenbaar maken? Goed, dan 

stemmen we. Wie stemt voor? Dat is meerderheid en CD&V. Wie stemt tegen? Wie onthoudt 

zich? Dat zijn Vlaams Belang, sp.a en PVDA. Punt 4, financiën, gevolgen coronacrisis, afwij-

king van bestaand belastingreglement, goedkeuring. Als er raadsleden zijn, die anders wensen 

te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, willen die dat dan kenbaar maken? Ah ja, er vraagt 

iemand het woord. 

DE MEYER: Voorzitter, we gaan dit punt opnieuw goedkeuren, maar wij vragen wel, dat 

men in de toekomst zich niet alleen focust op het zogenaamde focusgebied, maar dat men een 

soortgelijke regeling voor de kernen van de deelgemeenten zou uitwerken. Maar tegen dit 

voorstel op zich zijn we niet, maar wel dus naar de toekomst toe als die kernen ruimtelijk af-

gebakend zijn, de deelgemeenten Puivelde en nog een aantal andere, dat dat zo spoedig moge-

lijk voor hen aangepast wordt. 

VOORZITTER: … (geen opname) 

PANNECOUCKE: We hebben geen geluid! 

VOORZITTER: Sorry! Sorry, Roland. Ja, dan gaan we de opmerking van mijnheer De Meyer 

ging over punt 5. We gaan over tot de stemming van punt 4. Als er raadsleden zijn, die anders 

wensen te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, willen die dat dan kenbaar maken? Goed, 

dan stemmen we. Wie stemt voor? Dat is eenparig.  
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Punt 5, gemeentebelastingen, wijziging gemeentebelasting ter bestrijding van leegstand en 

verkrotting van bedrijfsruimten, gebouwen en woningen, goedkeuring. De bemerking van de 

heer De Meyer geldt hier. Ik zie … Ja, er is een vraag van de heer Ghesquière.  

GHESQUIERE: Dank u, voorzitter. Ik weet niet of ik dat gemist heb, want ik had eventjes 

ook geen geluid. Maar inderdaad, bij punt 5 had ik ook nog de opmerking, er was ook in de 

commissie gezegd, dat er ging nagegaan worden of er inderdaad geen achterstallige betalin-

gen waren. Dat ging nog gecheckt worden en ik weet niet of dat inderdaad ondertussen ge-

beurd is. Ik weet niet of schepen Somers daarop kan antwoorden. 

SOMERS: Ja, Julien, ik kan daarop antwoorden. Ik kan alleen zeggen, dat je die twee zaken 

niet moogt mengen. Dus het is verboden te zeggen dat je, allé, het is niet omdat je achterstal-

lige betalingen hebt, dat je zou kunnen zeggen dat je er niet voor in aanmerking komt. Dat 

mag niet in de fiscaliteit. Dus ik kan daar niet op, allé, uw vraag, ik begrijp ze, maar het is niet 

toegelaten. 

GHESQUIERE: Dus op die manier is het mogelijk om inderdaad nog wat achterstallige beta-

lingen kwijtgescholden te krijgen? Dat lijkt mij niet logisch, maar ja. 

VOORZITTER: Goed. Dank u, schepen en Julien. Dan gaan we over tot de stemming. Als er 

raadsleden zijn, die anders wensen te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, willen die dat 

dan kenbaar maken? Punt 5, ja. Dan stemmen we. Wie stemt voor? Dat is de meerderheid, 

Vlaams Belang en CD&V en sp.a. Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich? Dat is PVDA. Punt 

6, verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden, autonoom gemeentebedrijf  

’t Bau-huis, meerjarenplan 2020-2025, goedkeuring. Als er raadsleden zijn, die anders wensen 

te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, willen die dat dan kenbaar maken? Nee? Dan 

stemmen we. Wie stemt voor? Dat is de meerderheid, dat is sp.a, CD&V en PVDA. Wie stemt 

tegen? Wie onthoudt zich? Dat is Vlaams Belang. Punt 7, verenigingen, vennootschappen en 

samenwerkingsverbanden, autonoom gemeentebedrijf ’t Bau-huis, prijssubsidiereglement 

2021, goedkeuring. Als er raadsleden zijn, die anders wensen te stemmen dan hun fractielei-

der aangeeft, willen die dat dan kenbaar maken? Nee? Dan stemmen we. Wie stemt voor? En 

dat is de meerderheid, sp.a, CD&V en PVDA. Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich? Dat is 

Vlaams Belang. Punt 8, verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden, Cen-

trummanagement Sint-Niklaas vzw, budgetwijziging 2020 en budget 2021 en gemeentelijke 

dotatie 2021, kennisneming en goedkeuring.  

DE MEYER: Voorzitter, stemverklaring? We gaan ons bij dit punt onthouden, omdat zich 

meer en meer de vraag stelt wat is de zin van het Centrummanagement in deze vorm. De cen-

trummanager zal in de toekomst ook betaald worden door de stad.  
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Het leeuwenaandeel van de middelen komt van de stad. We hebben er al over gediscussieerd 

in de commissie. We gaan dat nu vanavond niet opnieuw doen op dit moment, maar om deze 

redenen onthouden we ons omwille dat we een fundamenteel debat willen over de toekomst 

van het Centrummanagement. 

VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer De Meyer, voor deze verklaring. Dan gaan we over tot 

de stemming. Als er raadsleden zijn, die anders wensen te stemmen dan hun fractieleider aan-

geeft, willen die dat dan kenbaar maken? Wie stemt voor? Dat is de meerderheid. Wie stemt 

tegen? Wie onthoudt zich? Dat is de voltallige oppositie. Punt 9, brandweer, Hulpverlenings-

zone Waasland, gemeentelijke dotatie 2021, goedkeuring. Als er raadsleden zijn, die anders 

wensen te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, willen die dat dan kenbaar maken? Wie 

stemt voor? Dat … 9, punt 9 zitten we al hé, Frans. Ja. Dus dat is eenparig. Oké? Goed. Punt 

10, politieaangelegenheden, politiezone, begroting en gemeentelijke dotatie 2021, goedkeu-

ring. Als er raadsleden zijn, die anders wensen te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, 

willen die dat dan kenbaar maken? Wie stemt voor? Dat is ook eenparig. Punt 11, meerjaren-

plan 2020-2025, aanpassing nr. 2, lijst nominatieve subsidies, goedkeuring. Ja, de micro, want 

de mensen thuis horen niets. 

DE MEYER: Voor alle meerjarenplannen zullen we ons zoals bij het OCMW, gezien onze 

stemhouding bij het eerste meerjarenplan vorig jaar, tegenstemmen. Consequent met onze 

vroegere stemmingen. 

VOORZITTER: Dank u wel voor uw stemverklaring. Mijnheer Van der Coelden? 

VAN DER COELDEN: Zelfde stemverklaring. 

VOORZITTER: Zelfde stemverklaring.  

WYMEERSCH: Idem dito. 

VOORZITTER: Idem dito? Ja, dan denk ik dat we ze allemaal samen mogen … Mag dat? Ja, 

oké. Dus de punten 11, 12, 13 en 14, daarover gaan we stemmen. Als er raadsleden zijn, die 

anders wensen te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, willen die dat dan kenbaar maken? 

Nee? Dan stemmen we. Dus voor de oppositie en onthouding voor de voltallige … Euh, tegen 

voor de voltallige oppositie. Voor voor de meerderheid en tegen voor de voltallige oppositie. 

Sorry, ja. Dan het laatste punt, punt 15, verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde 

van dagelijks bestuur, boekjaar 2021, goedkeuring. Ik vermoed dat dat dezelfde stemming is 

als wat we daarnet hebben gehad? Dank u wel, iedereen. Joke heeft dat perfect genoteerd.  
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Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor de inbreng, voor de constructiviteit en voor de aan-

dacht. En het spijt mij voor mijn laatste verwarring. Goed. Goeienavond, allemaal en wel 

thuis. 

 

---ooOoo--- 


