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GEMEENTERAAD
Zitting van 21 februari 2020
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (sp.a); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, raadslid (sp.a); de heer Roland Pannecoucke, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, 
raadslid (sp.a); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, raadslid (N-
VA); de heer Maxime Callaert, raadslid (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); 
mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer 
Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid 
(Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid 
(CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); 
mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw 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; de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V)

15 2020_GR_00066 Detailhandelsplan: subsidiereglement kernversterkende 
premies: wijziging: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De gemeenteraad keurde in zitting van 23 juni 2017 de invoering van het subsidiereglement 
kernversterkende premies goed. Het subsidiereglement werd na evaluatie gewijzigd bij 
gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2018. Naar aanleiding van het bestuursprogramma, de 
nieuwe meerjarenplanning en een evaluatie van de premies (aanvragen) worden enkele 
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wijzigingen voorgesteld aan de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen in het subsidiereglement goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur artikelen 40, 41 en 56.
Meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019.
Gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2017 en 22 juni 2018 betreffende het subsidiereglement 
kernversterkende premies.

Argumentatie
Naar aanleiding van de goedkeuring van de meerjarenplanning is het aangewezen het 
subsidiereglement te actualiseren.
- Bij de toelichting van het doel 'de bedrijvige kern met een mix aan ondernemerschap te 
realiseren' toevoegen. (p.1)
- Bij de renovatiepremie expliciet vermelden dat de premie 'een complementair business model 
voor de stadskern' moet hebben. Op die manier wordt een kwaliteitstoets toegevoegd aan de 
term 'bedrijvige kern' waarbij belevingsverhogende en complementaire soorten ondernemers 
worden aangemoedigd. (p.1). 
- Bij de definities wordt naast de gebiedsomschrijving van het focusgebied een inhoudelijke 
duiding toegevoegd. De stad streeft er naar om van het focusgebied een bedrijvige, ondernemende 
kern te maken, waarin handel, beleving en ondernemerschap in de brede zin van het woord een 
plaats krijgen. De beleving wordt gecreëerd door een mix van retail, horeca, diensten, vrije beroepen, 
creatieve en innovatieve sector.(p. 2)
- Bij commerciële ruimte en kantoorruimte, de bestemming 'dienstverlening' toevoegen (p. 2 en 
3)
- Bij Algemene voorwaarden, paragraaf 5, opnemen: 'De kernversterkende premies worden 
niet toegekend aan zaken die volgens de strategische toekomstvisie van het stadsbestuur voor handel 
en ondernemerschap in de stadskern (cfr. detailhandelsplan, goedgekeurd op de gemeenteraad van 
24 maart 2017) niet passen in het profiel en/of de gewenste ondernemers- en belevingsmix van het 
focusgebied, waardoor de originele doelstelling van dit premiereglement zoals beschreven in artikel 1 
niet behaald zou worden. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om 
hierover te oordelen en de premie te weigeren indien het aanbod van de handel- , horeca- of 
dienstverleningszaak niet complementair, publiekstrekkend of versterkend blijkt te zijn'. 
- Bij voorwaarden voor (gevel)renovatie, paragraaf 6, 'vrije en intellectuele beroepen' toevoegen 
en paragraaf 7 in functie van de bedrijvige kern schrappen (p.5). De voorwaarden om een 
starterspremie of verhuispremie wordt behouden (detailhandel en eet -en drankgelegenheden). 
De (aanvraag)procedure werd aangepast in functie van de webapplicatie op ondernemen in 
Sint-Niklaas. (p.13)
- Bij Algemene bepalingen, paragraaf 6, de geldigheid tot en met 31 december 2025 in plaats 
van 31 december 2020 en de verwijzing naar decreet lokaal bestuur in plaats van 
gemeentedecreet. (p. 16)
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Adviezen
Centrummanagement ( Nele De Klerck): 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
de voorgestelde wijzigingen aan het subsidiereglement kernversterkende premies goed te 
keuren.

Bijlagen
Subsidiereglement kernversterkende premies 21-02-2020
Kernversterkendepremies_evaluatie_30012020

 
 
 
 

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 

 


