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GEMEENTERAAD
Zitting van 27 november 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, 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

13 2020_GR_00353 Reglement inname openbaar domein: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Dienstverlening

Bondige toelichting
Voor het efficiënt regelen van de inname openbaar domein werd recentelijk nieuwe software in 
gebruik genomen. Tijdens dit digitaliseringsproject kreeg ook het nieuwe reglement vorm, dit 
bundelt alle voorschriften voor werken en houdt maximaal rekening met veiligheid.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit reglement goed te keuren.

Juridische grond
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Decreet lokaal bestuur artikelen 40 en 41.
Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de 
openbare weg.
Algemeen politiereglement stad Sint-Niklaas zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 27 
november 2020.

Argumentatie
Om de mogelijkheden voor inname openbaar domein af te toetsen, moet de aanvrager zich tot 
nu toe beroepen op vermeldingen in het lokaal belastingreglement en hogere regelgeving. Voor 
de beoordeling van aanvragen wordt ook gewerkt volgens deze principes, maar er wordt ook 
rekening gehouden met een aantal interne afspraken die niet verankerd zijn in een lokaal 
reglement. Enkele bepalingen zijn dan weer wel opgenomen in het lokaal politiereglement. 
Om een integraal overzicht te hebben werd een reglement opgesteld dat al deze informatie 
bundelt. Dit heeft geleid tot een volledig en transparant reglement dat in overeenstemming is 
met hogere regelgeving, met bepalingen in het belastingreglement en met het algemeen 
politiereglement. In het algemeen politiereglement zal ook aanvullend verwezen worden naar 
dit reglement. Standaarden werden bepaald voor types, afmetingen en termijnen en het thema 
veiligheid kreeg een prominente plaats.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement goed te keuren.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
het reglement inname openbaar domein goed te keuren.
Een exemplaar van het reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
reglement inname openbaar domein
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 

 


