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GEMEENTERAAD
Zitting van 23 november 2018
Notulen openbare zitting

Samenstelling:
Aanwezig
mevrouw Ilse Bats, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-
VA); mevrouw Christel Geerts, schepen (sp.a); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); mevrouw Annemie Charlier, schepen (N-VA); de heer 
Gaspard Van Peteghem, schepen (sp.a); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Wout 
De Meester, schepen (Groen); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Kris Van der 
Coelden, schepen (sp.a); de heer Marc Heynderickx, raadslid (CD&V); de heer Jos De Meyer, 
raadslid (CD&V); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Piet De Cock, raadslid (Vlaams Belang); de heer 
Ronny Suy, raadslid (Open Vld); mevrouw Lieve Van Daele, raadslid (CD&V); mevrouw Ine 
Somers, raadslid (Open Vld); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); de heer Mike 
Nachtegael, raadslid (sp.a); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Bart Foubert, raadslid 
(Groen); mevrouw Anita Dhollander, raadslid (CD&V); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); 
de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer Ali Salhi, raadslid (SOS 2012); mevrouw Monique 
Van Hecke, raadslid (CD&V); de heer Maxime Callaert, raadslid (N-VA); mevrouw Femke Pieters, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Marcel Van Looy, raadslid (N-VA); de heer Luk Huys, raadslid 
(N-VA); de heer Filip Baeyens, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de 
heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Mia Mortier, raadslid (SOS 2012); de heer 
Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan 
Rotthier, adjunct-algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig
mevrouw Gwen  Merckx, korpschef van politie

Afwezig
de heer Jens Vrebos, raadslid (CD&V)

Verontschuldigd
de heer Ali Alci, raadslid (sp.a)

23 november 2018 19:02 - De voorzitter opent de openbare zitting

Voorzitter Ilse Bats meldt dat schepen Annemie Charlier op 3 december 2018 geïnstalleerd 
wordt als gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen. Hierdoor zal zij verhinderd zijn als 
schepen tot eind december 2018. Haar bevoegdheden zullen worden overgenomen door 
burgemeester Lieven Dehandschutter.

Voorzitter Ilse Bats meldt dat er een hoogdringend punt aan de agenda wordt toegevoegd: HD 1 
‘Samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw inzake 
kinderarmoedebestrijding: goedkeuring’.
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Interpellatie van raadslid Jos De Meyer die namens de CD&V-fractie de afvoering vraagt van 
punt 19 ‘Urbanisatie: ontwerp rup Industriepark-Noord: voorlopige vaststelling’.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die zich namens de Vlaams Belang-fractie aansluit 
bij de vraag tot afvoering.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats.

Voorzitter Ilse Bats vraagt het akkoord van de raad om het punt HD 1 
‘Samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw inzake 
kinderarmoedebestrijding: goedkeuring’ te aanvaarden als hoogdringend punt.
De raad stemt hiermee in.

OPENBARE ZITTING

WELZIJN

Gezin en onderwijs

HD 1 2018_GR_00319 Samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen vzw inzake kinderarmoedebestrijding: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Gezin en onderwijs

Verslag
Interpellatie van raadslid Lieve Van Daele.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats, schepen Sofie Heyrman en algemeen directeur Johan 
Verhulst.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw in het kader van het bestrijden van de 
armoedeproblematiek bij jongeren en hun gezin.

Juridische grond
Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

Argumentatie
Vanuit de cluster welzijn wordt zoveel mogelijk ingezet op de bestrijding van armoede. Het 
lokaal armoedeplan bevat ook een lijvig hoofdstuk rond kinderarmoede. De voorbije jaren ging 
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heel aandacht naar de min 12-jarigen en hun gezinnen, onder andere vanuit de werkgroep 
Kansen voor kinderen. Het succesvolle parcours van deze werkgroep werkte inspirerend voor de 
werkgroep Kansen voor jongeren. Die is momenteel enkel bezig met het project 'Veilig 
verbinden', maar wil graag breder kijken naar kinderarmoede en zoeken hoe nog meer vanuit 
alle sectoren samen kan ingezet worden op de kansen van jongeren. Vanuit de dienst gezin en 
onderwijs wordt de kans gegrepen om aan de slag te gaan samen met de partners die betrokken 
zijn op jongeren . 
De ervaring met de werkgroep Kansen voor kinderen leert dat Samenlevingsopbouw de 
geknipte partner is voor het uitbouwen van een dergelijke overlegstructuur. Intern ontbreekt 
momenteel de 'mankracht' om deze taak op te nemen.
Er wordt voorgesteld om met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw voor de periode van 1 
december 2018 tot 31 december 2019 een samenwerking op te zetten. In de 
samenwerkingsovereenkomst wordt het engagement van Samenlevingsopbouw beschreven in 
functie van het ontwikkelen van de werkgroep Kansen voor jongeren, met de nadruk op het 
bestrijden van een armoedeproblematiek bij jongeren en hun gezin.

Visum
Geen visum noodzakelijk: Gunstig advies.  De nodige kredieten, zoals weergegeven in de 
financiële informatie én die gecontroleerd werden op hun beschikbaarheid, zullen worden 
samengevoegd (via 'een aanpassing van de raming') op actienummer 2018140959 - 
ramingnummer 2018145616.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw, Sint-
Jacobsnieuwstraat 50, 9000 Gent, in het kader van kinderarmoedebestrijding, goed te keuren.
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
20181123 Samenwerkingsovereenkomst Samenlevingsopbouw OVL

1 2018_GR_00316 Notulen gemeenteraadszitting 26 oktober 2018: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen van de gemeenteraadszitting van 26 oktober 
2018 goed te keuren.
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Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 33, 180 en 181 § 1.

Argumentatie
In uitvoering van het gemeentedecreet worden de notulen van de vorige vergadering aan de 
gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de notulen van de gemeenteraadszitting van 26 oktober 2018 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen GR 26-10-2018

POLITIE

Politie

2 2018_GR_00302   - Politieaangelegenheden: strategisch veiligheids- en 
preventieplan 2018-2019: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Politie - Politie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Voorgesteld wordt het strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017 met twee jaar te 
verlengen. Deze verlenging moet het mogelijk maken om de nieuwe cyclus in 2020 te laten 
samenvallen met de nieuwe kadernota integrale veiligheid, het nieuw nationaal veiligheidsplan, 
het nieuw zonaal veiligheidsplan en het nieuwe bestuursakkoord. Gebruik makend van deze 
verlenging, is het aangewezen enkele wijzigingen aan te brengen, teneinde het lopende plan af 
te stemmen op de actualiteit en op de recente ontwikkelingen binnen het integraal en 
geïntegreerd lokaal veiligheids- en preventiedomein.
Van 2018 tot en met 2019 ontvangt het stadsbestuur van de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken (FOD BIZA) jaarlijks een globale toelage van 369.670,14 EUR voor 
personeels- en werkingsmiddelen en investeringen binnen het strategisch veiligheids- en 
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preventieplan. Het huidig plan subsidieert in totaal 7,5 personeelsleden, waarvan 2 
personeelsleden van het niveau A en 5,5 personeelsleden van het niveau B. Daarnaast is er een 
subsidie voor een bijkomend gemeenschapswachtcontingent van 4,10 personeelseden van 
22.498,25 EUR.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het strategisch veiligheids- en preventieplan 2018-2019 
goed te keuren.

Juridische grond
Koninklijk besluit van 25 december 2017 betreffende de verlenging 2018-2019 van de 
strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017.
Ministerieel besluit van 24 december 2013 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en 
evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en 
controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en 
preventieplannen 2014-2017.
Ministerieel besluit van 27 december 2017 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en 
evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en 
controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en 
preventieplannen 2018-2019.

Argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 26 februari 2018 kennis van het 
voorstel tot verlenging van het strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017 met twee 
jaar. Deze verlenging moest het mogelijk maken om de nieuwe cyclus in 2020 te laten 
samenvallen met de nieuwe kadernota integrale veiligheid, het nieuw nationaal veiligheidsplan, 
het nieuw zonaal veiligheidsplan en het nieuwe bestuursakkoord. De onderhandelingen ivm 
dergelijke verlenging werden door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD BIZA) 
pas opgestart begin 2018.

Omdat het plan met twee jaar zou worden verlengd, besliste het college principieel akkoord te 
gaan met enkele voorgestelde wijzigingen teneinde het lopende plan af te stemmen op de 
actualiteit en op de recente ontwikkelingen binnen het integraal en geïntegreerd lokaal 
veiligheids- en preventiedomein.

De wijzigingsprocedure werd vastgelegd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
(FOD BIZA) en omvatte:
- wijzigingssjabloon met motivatie en lokale veiligheidsdiagnostiek;
- ontwerp van de aangepaste plantekst;
- uitgavenplan (begroting);
- goedkeuringsbesluit van het college van burgemeester en schepenen;
- nadat de FOD BIZA de nieuwe contracttekst heeft goedgekeurd, moet dit contract ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.Dit ontwerp werd overgemaakt aan de 
FOD BIZA op 13 maart 2018. Met brief van 24 oktober 2018 verzoekt de FOD BIZA het 
stadsbestuur om het strategisch veiligheids- en preventieplan 2018-2019 te ondertekenen.

Concreet werden volgende wijzigingen aan de plantekst voorgesteld:
- toevoegen van het fenomeen ‘Radicalisering en polarisering’. Radicalisering is een actueel en 
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dynamisch fenomeen dat al heel wat verschillende vormen heeft aangenomen. Daartoe heeft de 
stad een verbindingsambtenaar aangeworven die geschoold is om inzicht te krijgen in het 
proces van radicalisering en het herkennen van signalen ervan. De verbindingsambtenaar 
brengt actuele noden en tendensen in kaart en speelt met specifieke preventieve acties hierop 
in. De stad draagt momenteel de volledige loonkost van de verbindingsambtenaar alleen. Door 
opname in het plan, kan de stad een deel van de loonkost tot het wettelijk vastgelegd forfaitair 
bedrag recupereren. 
- opnemen van de loonkost van de laatst aangeworven straathoekwerker in het subsidiedossier. 
De stad draagt momenteel de volledige loonkost van deze medewerker alleen. Door opname in 
het plan kan de stad een deel van de loonkost tot het wettelijk vastgelegd forfaitair bedrag 
recupereren. Straathoekwerking staat reeds in het plan beschreven waardoor de stad voor twee 
straathoekwerkers al een subsidie ontvangt. Om die reden kan de loonkost van de laatst in 
dienst getreden straathoekwerker in principe opgenomen worden zonder zelfs de plantekst 
inhoudelijk te moeten aanpassen. 
- schrappen van fenomenen ‘Inbraak’ en ‘fietsdiefstal’: beide werkingen blijven evenwel 
ongewijzigd bestaan binnen het zonaal veiligheidsplan, maar zijn vanaf 2015 volledig op 
rekening van de politiezone gekomen door calogisering van de uitvoerende preventiewerker. 
Schrappen van deze passages betekent werklast vermindering, want deze fenomenen behoeven 
dan niet langer verantwoording binnen het evaluatie- en opvolgingsrapport dat FOD BIZA 
jaarlijks opvraagt.
De FOD BIZA heeft alle voorgestelde wijzigingen goedgekeurd.

Van 2018 tot en met 2019 ontvangt het stadsbestuur van de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken (FOD BIZA) aldus jaarlijks een globale toelage van 369.670,14 EUR voor 
personeels- en werkingsmiddelen en investeringen binnen het strategisch veiligheids- en 
preventieplan. Het huidig plan subsidieert in totaal 7,5 personeelsleden, waarvan 2 
personeelsleden van het niveau A en 5,5 personeelsleden van het niveau B. Daarnaast is er een 
subsidie voor een bijkomend gemeenschapswachtcontingent van 4,10 personeelseden van 
22.498,25 EUR.

Adviezen
HR (HRM): Gunstig advies.
Financiën (FIN): Gunstig advies.
Preventie en samenleving: Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de verlenging van het strategisch veiligheids- en preventieplan goed te keuren.
Een exemplaar van dit plan wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
2018BEA03587 Brief FOD Binnenlandse zaken



Gemeenteraad 7/49 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 november 2018

Strategisch veiligheids- en preventieplan 2018-2019

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Boekhouding

3 2018_GR_00294   - Cultuurcentrum: ACCSI vzw: begroting 2019: 
kennisneming en goedkeuring dotatie -  

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Toelichting door schepen Annemie Charlier.
Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière die vraagt de begroting op een beter tijdstip ter 
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad want nu zijn er te grote verschillen tussen 
het budget en de rekeningen.
Beantwoord door schepen Annemie Charlier die meldt dat de rekeningen en de begrotingen op 
een ander tijdstip ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad zodat het 
verschil niet meer zo groot is.

Bondige toelichting
Artikel 12 van de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur Sint-Niklaas en ACCSI 
vzw bepaalt dat het budget van de vereniging aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de begroting 2019 van ACCSI vzw 
en de daarin voorziene dotatie goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1.
Statuten ACCSI vzw, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2013 en 
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 10 oktober 2013.
Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en ACCSI vzw.

Argumentatie
ACCSI vzw heeft als opdracht de volledige programmering (receptief en eigen aanbod) te 
organiseren in de stedelijke infrastructuur behorend tot het cultuurcentrum.

De begroting 2019 van ACCSI vzw werd vastgesteld door het dagelijks bestuur op 2 oktober 
2018 en door de raad van bestuur op 9 oktober 2018. De begroting zal ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de algemene vergadering in zitting van 3 december 2018.

Vanaf 1 januari 2019 start ACCSI vzw met een nieuw boekhoudprogramma, Logins, en is de 
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opbouw van de begroting gewijzigd.
De begroting bestaat uit zeven beleidsdoelstellingen:
1. kleinere culturele infrastructuur ter beschikking stellen;
2. een ruime culturele programmatie aanbieden;
3. een integraal promotiebeleid voeren;
4. een ondersteunend technisch beleid voeren;
5. een ondersteunend administratief beleid voeren;
6. structurele samenwerkingsverbanden opzetten;
7. jaarlijkse werkingstoelagen ontvangen voor de realisatie van de doelstellingen van het 
cultuurcentrum.
Deze doelstellingen worden bereikt door het uitvoeren van actieplannen en acties.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
kennis te nemen van de begroting 2019 van ACCSI vzw, waarvan een exemplaar als bijlage aan 
de notulen van deze zitting wordt gehecht, en de stedelijke dotatie van 325.000 EUR goed te 
keuren.

Bijlagen
Begroting vzw ACCSI 2019

4 2018_GR_00303   - Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: budget 2019: kennisneming en goedkeuring 
dotatie -  

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en 
Centrummanagement Sint-Niklaas vzw bepaalt dat het budget van de vereniging aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2019 van 
Centrummanagement Sint-Niklaas vzw en de stedelijke dotatie goed te keuren.
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Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1.
Statuten Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.
Samenwerkingsovereenkomst stad Sint-Niklaas-Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.

Argumentatie
Het budget 2019 van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw werd door de raad van bestuur 
vastgesteld in zitting van 18 oktober 2018 en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
algemene vergadering in zitting van 3 januari 2019.
Het budget 2019 voorziet in een werkingstoelage van het stadsbestuur van 328.696 EUR.

Visum
Visum verleend: In het ontwerpbudget 2019 (dat door de raad in zitting van 20 december 2018 
zal worden vastgesteld) werd hiervoor op actienummer 2019141031 een bedrag van 329.341 
EUR voorzien.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Vlaams Belang, Open Vld en SOS 2012-raadslid Mia 
Mortier) en 7 onthoudingen (CD&V en SOS-2012-raadslid Ali Salhi)

Artikel 1
kennis te nemen van het budget 2019 van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw, waarvan een 
exemplaar als bijlage aan de notulen van deze zitting wordt gehecht, en de stedelijke dotatie 
van 328.696 EUR goed te keuren.

Bijlagen
Centrummanagement budget 2019.pdf

5 2018_GR_00304 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: budget 2018: wijziging nr.1: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en 
Centrummanagement Sint-Niklaas vzw bepaalt dat de budgetwijzigingen van de vereniging aan 
de gemeenteraad worden voorgelegd.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de budgetwijziging nr.1 van het 
budget 2018 van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1.
Statuten Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.
Samenwerkingsovereenkomst stad Sint-Niklaas - Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.

Argumentatie
De budgetwijziging nr.1 van het budget 2018 van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw werd 
door de raad van bestuur vastgesteld in zitting van 18 oktober 2018 en zal ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de algemene vergadering in zitting van 3 januari 2019.
De raad van bestuur keurde het voorstel van budgetwijziging goed en nam kennis van de impact 
op het budgettair resultaat van 2018. 
In de wijziging is er in totaal 58.690 EUR aan uitgaven en 19.500 EUR aan ontvangsten 
toegevoegd:
Passantentelling:
- Extra inkomsten van de provincie (+ 7.000 EUR).
- Uitgaven Citymesh (+ 8.800 EUR).
Oh-Magazine eindejaarsspecial:
- Inkomsten van handelaars (+ 12.500 EUR).
- Vermindering uitgaven van Oh gids (- 5.000 EUR), initiatieven handelaars (-7.000 EUR), Retail 
Test Lab (-3.000 EUR).
- Uitgaven aan ontwerp, druk en verspreiding (+27.500 EUR).
Aanwending middelen ‘The love & life of Belgian Chocolats’ uit reserves (- 37.390 EUR):
- Uitgaven Multimediale campagne De Morgen (+ 10.890 EUR).
- Uitgaven Samenwerking VTM Stad van de Sint (+ 26.500 EUR).

Visum
Visum verleend: Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de budgetwijziging nr.1 van het budget 2018 van Centrummanagement 
Sint-Niklaas vzw, waarvan een exemplaar als bijlage aan de notulen van deze zitting wordt 
gehecht.

Bijlagen
Centrummanagement budget 2018 wijziging 1.pdf
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6 2018_GR_00305   - Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Jeugdwerk Ondersteunen vzw: 
budget 2019: kennisneming en goedkeuring dotatie -  

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas en Jeugdwerk 
Ondersteunen vzw bepaalt dat het budget van de vereniging aan de gemeenteraad wordt 
voorgelegd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2019 van Jeugdwerk 
Ondersteunen vzw en de stedelijke dotatie goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1.
Statuten van Jeugdwerk Ondersteunen vzw.
Samenwerkingsovereenkomst stad Sint-Niklaas-Jeugdwerk Ondersteunen vzw.

Argumentatie
Het ontwerpbudget 2019 van Jeugdwerk Ondersteunen vzw werd vastgesteld door de raad van 
bestuur in zitting van 6 november 2018 en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
algemene vergadering in zitting van 27 november 2018. Het budget 2019 voorziet in een 
werkingstoelage van het stadsbestuur van 367.500 EUR.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
kennis te nemen van het budget 2019 van Jeugdwerk Ondersteunen vzw, waarvan een 
exemplaar als bijlage aan de notulen van deze zitting wordt gehecht, en de stedelijke dotatie 
van 367.500 EUR goed te keuren.

Bijlagen
Ontwerp Budget 2019 - RvB 061118
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ONDERSTEUNING

GAS

Christel Geerts, schepen (sp.a) verlaat de zitting

7 2018_GR_00291   - Veiligheidsbeleid: ANPR-camera's voor trajectcontrole: 
advies gemeenteraad -  

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - GAS

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.
Interpellatie van raadslid Jos De Meyer.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, 
gewijzigd door de wet van 21 maart 2018, bepaalt dat de beslissing tot het plaatsen van een of 
meer vaste bewakingscamera's in een niet-besloten plaats wordt genomen door de 
verantwoordelijke voor de verwerking, nadat de gemeenteraad van de gemeente waar de plaats 
zich bevindt, een positief advies heeft gegeven. De gemeenteraad verstrekt zijn advies na 
voorafgaandelijk de korpschef van de politiezone waar die plaats zich bevindt te hebben 
geraadpleegd.
Op het grondgebied van de stad zullen vaste ANPR-camera's worden ingezet voor 
trajectcontrole.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, op basis van het advies van de korpschef van de lokale 
politie, een positief advies te verlenen.

Juridische grond
Wet van 27 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.
Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van 
camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot 
regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's van de wet van 30 november 
1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 
oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Argumentatie
Het plaatsen van ANPR-camera's (camera's met automatische nummerplaatherkenning) voor 
trajectcontrole kadert in het wijkcirculatieplan.
Er worden ANPR-camera's voorzien voor trajectcontrole in de Bellestraat en de Hoge Bokstraat.
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Adviezen
Politie (POL): Gunstig advies.
De politie sluit zich volledig aan bij het advies van de dienst mobiliteit.

Mobiliteit (MOB): Gunstig advies.
Op twee locaties worden er ANPR's voorzien in functie van trajectcontrole:

1) Bellestraat

De Bellestraat is een rechtlijnig tracé dat als functie wijkontsluiting heeft. Het snelheidsregime 
is beperkt tot maximaal 50 km/u. Langs beide kanten van de weg is een aanliggend fietspad 
aanwezig, evenwel met beperkte tussenstrook. Een snelheidsmeting in mei 2018 gaf aan dat de 
V85 norm (op een punt op 200 meter van het kruipunt) schommelt rond de 57 km/u. Gezien dit 
resultaat op die locatie met dit type wegprofiel is een trajectcontrole een perfect instrument om 
de gewenste snelheid af te dwingen.

2) Hoge Bokstraat

Deze straat kampt al heel wat jaren met sluipverkeer. In het mobiliteitsplan is opgenomen dat 
er een verbeterde ontsluiting van het noordelijk stadsdeel dient te komen, zeker met het oog op 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Om die reden wordt een omleidingsweg rond de Hoge 
Bokstraat vooropgesteld. Deze oplossing is echter enkel realiseerbaar op langere termijn. Los 
van een betere verkeersafwikkeling in het noordoostelijk deel van de stad, biedt de 
omleidingsweg de kans om de verkeersfunctie in de Hoge Bokstraat en de Plezantstraat af te 
bouwen. Dit zal de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in deze beide straten aanzienlijk 
verhogen.

Omdat  dit pas op langere termijn realiseerbaar is, is een verbetering op korte termijn aan de 
orde. Om de snelheid van het verkeer (V85 norm is gemiddeld 56 km/u) aan banden te leggen, 
wordt ook die locatie uitgerust met ANPR's in functie van de trajectcontrole.

Ook in de Plezantstraat werd overigens vanuit het Vlaams Gewest een trajectcontrole voorzien.

Politie (POL): Gunstig advies.
ANPR wordt gezien als het summum van technologiegestuurde en informatiegestuurde 
politiezorg. Beide zijn pijlers waarop de politiezorg in België steunt.

Automatische nummerplaatherkenningscamera’s verschaffen politiediensten 2 soorten 
informatie. De eerste soort informatie die een ANPR camera aanlevert, zijn alle gelezen 
nummerplaten, ook wel de reads of passagegevens genoemd. Dit zijn de nummerplaten van alle 
voertuigen die voorbij een ANPR camera reden. Het tweede soort informatie dat een ANPR 
camera verschaft, betreft de hits (vaststellingen). Dit gebeurt nadat de gelezen nummerplaten 
vergeleken worden met de verschillende databanken; dit is de blacklist controle of de white list 
controle. Aan de hand hiervan kan de politie overtredingen vaststellen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met algemene stemmen (38)

Artikel 1
op basis van het advies van de korpschef van de lokale politiezone een positief advies te 
verlenen voor de plaatsing van ANPR-camera's op volgende plaatsen voor trajectcontrole:
- twee camera's Bellestraat;
- twee camera's Hoge Bokstraat.

8 2018_GR_00295   - Politieaangelegenheden: politieverordeningen: 
algemeen politiereglement: vaststelling met wijzigingen -  

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - GAS

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Aan de gemeenteraad wordt een beperkte wijziging van het algemeen politiereglement 
voorgelegd. De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2019.

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 119 en 133 §2.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43 §2,2°.

Argumentatie
De inhoudelijke aanpassingen betreffen:
- toevoeging in artikel 7, afdeling 1, hoofdstuk II, van een bepaling die voorziet dat de 
burgemeester een afwijking kan verlenen voor de uren waarop geen rustverstorende activiteit 
mag worden uitgeoefend door een niet-ingedeelde inrichting.

- wijziging van artikel 3, afdeling 2, hoofdstuk II, die voorziet dat in het Romain De Vidtspark 
honden alleen toegelaten zijn in het bosgedeelte en op de toegangsweg van de Walburgstraat 
naar het kasteel. Dit is ook zo bepaald in het parkbeheersplan. Daarnaast worden uren van 
toegankelijkheid voorzien voor de uitloopweides voor honden omdat soms wordt vastgesteld 
dat gebruikers voor lawaaioverlast zorgen. Voorgesteld wordt dat deze weides toegankelijk zijn 
van 8 uur tot 22 uur.

- wijziging van artikel 1, afdeling 3, hoofdstuk II, met een louter redactionele aanpassing.

- wijziging van artikel 21,afdeling 3, hoofdstuk II, met een louter redactionele aanpassing op 
voorstel van de politie.
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- wijziging van artikel 23, afdeling 3, hoofdstuk II, waarbij wordt bepaald dat ook het schieten 
met een luchtdrukgeweer op openbare of private plaatsen niet toegelaten is. Deze wijziging 
wordt voorzien n.a.v. een schietincident met een luchtdrukgeweer.

- toevoeging van artikel 36, afdeling 3, hoofdstuk II, dat voorziet dat het verboden is op 
openbare plaatsen en in publiektoegankelijke inrichtingen de vlotte doorgang en de 
tussenkomst van politie-, hulp- en toezichtdiensten te verhinderen of te bemoeilijken. 

- wijziging van onderafdeling 2, afdeling 1, hoofdstuk III, door toevoeging van artikel 2bis 
waarin wordt vermeld voor welke artikels van het gemeentelijk reglement inzake het opstellen 
van horecaterrassen op het openbaar domein, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 
26 april 2013, een administratieve sanctie kan worden opgelegd.

- wijziging van artikel 5bis, afdeling 3, hoofdstuk V, met een louter redactionele aanpassing.

- wijziging van artikel 12 §2, afdeling 3, hoofdstuk V, waarbij wordt bepaald dat het snoeihout 
huis-aan-huis wordt ingezameld en op afroep.

- wijziging van artikel 13, afdeling 3, hoofdstuk V, waarbij wordt bepaald dat pmd-zakken 
behoorlijk moeten worden dichtgemaakt.

- wijziging van artikel 1, afdeling 5, hoofdstuk V, waarbij in het geval van overtredingen wordt 
bepaald wie kan worden weerhouden als overtreder: in eerste instantie de aanbrenger van de 
aanplakkingen, in tweede orde (als de aanbrenger niet bekend is) de verantwoordelijke uitgever 
en, indien deze niet is vermeld, de organisator van de activiteit waarvoor reclame wordt 
gevoerd.

- wijziging van artikel 6, afdeling 5, hoofdstuk V, met een louter redactionele aanpassing.

- wijziging in de inleidende zin van afdeling 1, hoofdstuk VIII, door een verwijzing naar het 
koninklijk besluit van 19 juli 2018 waarbij de boetebedragen voor inbreuken op stilstaan en 
parkeren werden gewijzigd naar 58 EUR en 116 EUR, afhankelijk van de categorie van inbreuk.

- wijziging van artikel 18, hoofdstuk IX, waarbij de nieuwe regeling inzake de 
kentekenaansprakelijkheid voorzien in de wet van 19 juli 2018 tot wijziging van de wet van 24 
juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wordt overgenomen.

- wijziging van artikel 21,hoofdstuk IX, waarbij wordt voorzien dat het gewijzigd algemeen 
politiereglement in werking treedt op 1 januari 2019.

Adviezen
Milieu: Gunstig advies.
Politie (POL): Gunstig advies.
Belastingen (BST): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:
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met algemene stemmen (38)

Artikel 1
het algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas, vastgesteld in gemeenteraadszitting 
van 24 november 2017, opnieuw vast te stellen, met volgende wijzigingen:

- toevoeging in artikel 7, afdeling 1, hoofdstuk II, van de zin: "De burgemeester kan hierop een 
afwijking verlenen".

- toevoeging in artikel 3, afdeling 2, hoofdstuk II, van de zin: "In het Romain De Vidtspark zijn 
honden alleen toegelaten in het bosgedeelte en op de toegangsweg van de Walburgstraat naar 
het kasteel. In het parkgedeelte zijn honden niet toegelaten, ook niet op de paden." en van de 
zin: "De uitloopweides mogen worden betreden van 8 uur tot 22 uur". 

- toevoeging in artikel 1 §1, afdeling 3, hoofdstuk II, van de zin: "Op voetpaden moet altijd een 
vrije doorgang van minstens 1 meter worden gevrijwaard." en schrapping van dezelfde zin in §2.

- vervanging in het eerste lid van artikel 21, afdeling 3, hoofdstuk II, van de woorden "een 
standplaats innemen" door het woord "parkeren".

- inlassing in artikel 23 §1, afdeling 3, hoofdstuk II, van de woorden "of luchtdrukgeweren".

- toevoeging van artikel 36, afdeling 3, hoofdstuk II, met volgende tekst:
"Het is verboden op openbare plaatsen en in publiektoegankelijke inrichtingen de vlotte 
doorgang en de tussenkomst van politie-, hulp- en toezichtdiensten te verhinderen of te 
bemoeilijken. Onder hulp- en toezichtdiensten worden o.a. begrepen: brandweer, ambulanciers, 
hulpverleners, toezichthoudende ambtenaren van de stad of andere overheden of instanties"

- toevoeging in onderafdeling 2, afdeling 1, hoofdstuk III, van artikel 2bis met volgende tekst: 
"Een inbreuk op artikel 4 §8, §10 en §11; artikel 5 §3, artikel 6 §1 t.e.m. §4 en artikel 7 van het 
reglement inzake het opstellen van horecaterrassen op het openbaar domein, vastgesteld door 
de gemeenteraad in zitting van 26 april 2013, kan worden bestraft met een administratieve 
sanctie."

- wijziging van artikel 5 §3, afdeling 3, hoofdstuk V, door aanvulling van de woorden "de inhoud 
ervan te ledigen" met de woorden "of aan te vullen".

- wijziging van artikel 5bis §1, afdeling 3, hoofdstuk V, door toevoeging van het woord 
"huishoudelijke" voor het woord "afvalfracties" en door schrapping van de woorden "hiermee 
gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen"

- wijziging van artikel 6§1, afdeling 3, hoofdstuk V, door vervanging van de woorden "met 
huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen" door de woorden "gelijkaardig 
bedrijfsafval"

- wijziging van artikel 12 §2, afdeling 3, hoofdstuk V, door vervanging van de zin "Het snoeihout 
wordt huis-aan-huis ingezameld" door de zin "Het snoeihout wordt huis-aan-huis en op afroep 
ingezameld."
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- wijziging van artikel 13, afdeling 3, hoofdstuk V, door toevoeging van §5 met volgende tekst: 
"De vuilniszakken moeten behoorlijk worden dichtgemaakt zodat ze gemakkelijk kunnen 
worden vastgenomen en opgetild met één hand. De recipiënt mag niet scheuren, nog barsten 
en lekken vertonen."

- wijziging van artikel 1, afdeling 5, hoofdstuk V, door vervanging van de bestaande tekst door 
volgende tekst: "Onder het aanplakken van affiches, wordt verstaan: het vasthechten, zowel 
door middel van kleefstof als op andere wijze, van aanplakbiljetten in om het even welke 
materialen vervaardigd. Bij een overtreding zal als overtreder worden weerhouden: de 
aanbrenger van de aanplakkingen. Indien de aanbrenger niet bekend is, zal de 
verantwoordelijke uitgever worden weerhouden als overtreder. Indien de verantwoordelijke 
uitgever niet is vermeld, zal de organisator van de activiteit waarvoor reclame wordt gevoerd 
als overtreder worden weerhouden."

- wijziging van artikel 6 §7, afdeling 5, hoofdstuk V, door vervanging in de tweede zin van de 
woorden "het loket van de dienst cultuur" door "de infobalie".

- toevoeging van een voetnoot in de inleidende zin van afdeling 1, hoofdstuk VIII, die verwijst 
naar het koninklijk besluit van 19 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 
2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende 
het stilstaan en parkeren en voor overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, 
vastgesteld met automatisch werkende toestellen

- wijziging van artikel 18 §3, hoofdstuk IX, door vervanging van de bestaande tekst door 
volgende tekst: "Bij afwezigheid van de bestuurder wordt vermoed dat de inbreuk is begaan 
door de houder van de kentekenplaat van het voertuig. De houder van de kentekenplaat kan dit 
vermoeden weerleggen door met elk middel te bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het 
ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden de identiteit van de onmiskenbare 
bestuurder kenbaar te maken binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de overtreding, 
behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen."

- wijziging van artikel 21, hoofdstuk IX, door vervanging van de bestaande tekst door volgende 
tekst:
"Het algemeen politiereglement, opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 23 
november 2018, treedt in werking op 1 januari 2019.

- toevoeging van volgende straten in bijlage 4 (niet-limitatieve opsomming van woonsites met 
ondergrondse afvalcontainers: Klokkedreef, Nieuwstraat 136, Reynaertpark, Sparrenhofstraat 43, 
Steenbeekhof 3-5, Wenenstraat.

- toevoeging van bijlage 6 - reglement inzake het opstellen van horecaterrassen op het 
openbaar domein (vastgesteld in gemeenteraadszitting van 26 april 2013).

Bijlagen
GR 23112018 voorstellen wijziging APR 2018
Nota wijzigingen APR gemeenteraad 23 november 2018

DIENSTVERLENING
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Bestuursadministratie

Christel Geerts, schepen (sp.a) betreedt de zitting

9 2018_GR_00307   - Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden:  dienstverlenende vereniging 
Cipal: algemene vergadering: akteneming agenda, 
goedkeuring statutenwijziging, bepaling mandaat 
vertegenwoordiger en aanduiding effectief en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger -  

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering 
van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet 
bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze 
vergadering moet aanwijzen uit zijn leden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging Cipal op 14 december 2018;
- het ontwerp van statutenwijziging van dienstverlenende vereniging Cipal goed te keuren;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief 
vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy; plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Kris 
Van der Coelden.

Juridische grond
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 
44.
Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 1 en § 2, 2°, 42 § 1, 43 § 2, 5° en 24°, en 195 § 1.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de dienstverlenende 
vereniging Cipal.
Statuten dienstverlenende vereniging Cipal.

Argumentatie
Met brief van 12 september 2018, ingekomen op 13 september 2018, bezorgt de 
dienstverlenende vereniging Cipal de uitnodiging voor de algemene vergadering op 14 
december 2018 met volgende agenda:
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
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2. Wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten om deze zin te vervangen door 
volgende zin: 'De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Gasthuisbos 4.'

3. Wijziging aan artikel 36 §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen door volgende 
tekst:
'Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van de geldig 
uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan worden verkort tot 
minimaal dertig kalenderdagen, en (2) het geval waarvan sprake in artikel 37 van de statuten, 
wordt de bijeenroeping van de algemene vergadering uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen voor 
haar zitting bij aangetekende brief of via een adequate digitale wijze van communicatie aan de 
deelnemers medegedeeld.'
Wijziging aan artikel 36 §1 van de statuten, om er het zesde lid te schrappen.

4. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door volgende 
tekst: 'Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te 
beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig kalenderdagen om een nieuwe algemene 
vergadering bijeen te roepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de 
punten die een tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde 
stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping vermeld.'

5. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan de tekst 
luidt als volgt:
'Artikel 49.
§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende wijzigingen van de statuten automatisch 
van toepassing:
- in artikel 15 §1, eerste zin wordt het getal 'tweeëntwintig' vervangen door 'vijftien';
- in artikel 15 §1, eerste zin wordt tussen 'de' en 'deelnemers' het woord 'gemeentelijke 
ingevoegd;
- in artikel 15 §1, eerste lid, wordt het getal '48' vervangen door '436 en achter het woord 
'decreet' de woorden 'over het lokaal bestuur' toegevoegd;
- aan artikel 15 §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt 'Maximaal twee 
derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.'
- in artikel 15 §2 worden de eerste en derde zin geschrapt;
- in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: 'Als de deelnemende gemeenten 
kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad of van een 
districtsraad van een van de deelnemende gemeenten, maar van wie de deskundigheid over de 
statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk 
gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de 
functie van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste 
lid, 8° van het decreet over het lokaal bestuur, niet van toepassing.';
- de tekst van artikel 15bis wordt vervangen door volgende tekst:
'§1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één 
door een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende stem. 
Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende 
stem, een gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester of schepenen, en deze aanwijzing 
voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van 
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bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden;
§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruikmaakt, neemt de algemene vergadering 
akte van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen lid vanaf dat ogenblik 
met raadgevende stem de zittingen van de raad van bestuur bij.
Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf aangewezen lid 
met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, heeft de 
gemeente die de oorspronkelijke aanwijzing heeft verricht, het recht onmiddellijk in de 
vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangewezen lid wordt 
opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger.
§3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruikmaakt, neemt de algemene vergadering 
akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangewezen leden 
met raadgevende stem in afdalende volgorde als volgt:
- in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die 
niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd 
bestuurder;
- in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun 
gemeenteraad aangewezen werden;
- vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid 
van de bestuurders;
- - tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan het 
jongste aangewezen lid.
Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont vanaf dat 
ogenblik de raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig deze 
paragraaf aangewezen lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 
3 van dit artikel, komt het opengevallen mandaat toe aan het aangewezen lid dat in de 
oorspronkelijk opgemaakte rangorde als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het 
aldus aangewezen lid woont vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij en 
voltooit het mandaat van zijn voorganger.
§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Het is 
hernieuwbaar. Het eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die overgaat tot de 
samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
§4. De bepalingen van artikel 17 §2 van de statuten zijn van toepassing op het lid van de raad 
van bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende stem wordt geacht 
ontslagnemend te zijn bij vrijwillig ontslag en bij afzetting waartoe wordt beslist door de 
gemeenteraad die hem heeft afgevaardigd.' 
- artikel 25 wordt geschrapt (afschaffing van het directiecomité);
- in artikel 28 worden het zinsdeel 'hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door het 
directiecomité als college' en de tekst '(casu quo directiecomité)' geschrapt;
- in artikel 47 §2 wordt de laatste zin geschrapt.
§2. Er wordt volmacht verleend aan de raad van bestuur om de statuten te coördineren van 
zodra de wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf plaatsvinden.'

6. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met 
de genomen besluiten.

7. Statutaire ontslagen en benoemingen.
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8. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten

In toepassing van vermeld decreet wordt deze agenda ter kennisneming aan de raad 
voorgelegd, moet de raad het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger in vermelde 
algemene vergadering en moet de raad bij geheime stemming de effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger aanduiden voor deze algemene vergadering.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 14 
december 2018 van de dienstverlenende vereniging Cipal.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
het ontwerp van statutenwijziging van dienstverlenende vereniging Cipal goed te keuren.
Een exemplaar van dit ontwerp van statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Artikel 3
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 14 december 2018 van de dienstverlenende vereniging Cipal, in te stemmen 
met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen.

Artikel 4
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 14 december 2018 van de dienstverlenende vereniging Cipal:
- effectief vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy, gemeenteraadslid, °3 augustus 1965, 
Vijfstraten 63, 9100 Sint-Niklaas;
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Kris Van der Coelden, schepen van financiën, 
°13 februari 1966, Kardinaal Cardijnlaan 37, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Gehandtekende oproepingsbrief 14 12 2018
Ondertekende uitnodiging BAV Cipal dv 14 12 2018
Toelichtende nota BAV Cipal dv 14 12 2018
Agendapunt 1 Begroting 2019 Cipal dv
Agendapunt 2 tem 6 Ontwerp statutenwijziging 14_12_2018
Agendapunt 2 tem 6 Toelichtende nota statutenwijziging Cipal dv 14 12 2018

10 2018_GR_00308 Verenigingen, vennootschappen en 
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samenwerkingsverbanden: Intergem: algemene 
vergadering: akteneming agenda, bepaling mandaat 
vertegenwoordiger en aanduiding effectief en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
agenda van de (buitengewone) algemene vergadering van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De 
gemeenteraad moet het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de 
vertegenwoordiger voor deze vergadering aanwijzen uit zijn leden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Intergem op 20 december 
2018;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief 
vertegenwoordiger: de heer Filip Baeyens; plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Luk 
Huys.

Juridische grond
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 1 en § 2, 2°, 42 § 1, 43 § 2, 5° en 24°, en 195 § 1.
Statuten Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen.

Argumentatie
Agenda
De Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen nodigt het 
stadsbestuur uit tot de algemene vergadering, tevens jaarvergadering, die zal plaatshebben 
op 20 december 2018, om 18 uur, met volgende agenda:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams Decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad opgestelde begroting 2019.
2. Statutaire benoemingen.
3. Statutaire mededelingen.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
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akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 20 
december 2018 van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-
Vlaanderen.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 20 december 2018 van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen 
in Midden-Vlaanderen, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde 
voorstellen.

Artikel 3
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering van Intergem op 20 december 2018:
- effectief vertegenwoordiger: de heer Luk Huys, gemeenteraadslid, °5 oktober 1970, 
Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele.
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Filip Baeyens, gemeenteraadslid, °28 februari 
1968, Zwaanaardestraat 99, 9112 Sinaai.

Bijlagen
C-1810.215.515.019 Uitnodiging BAV Intergem 20-12-2018
Bijlage 01 Agendapunt 1 Bespreking i.k.v. decreet intergemeentelijke samenwerking
Bijlage 02 Agendapunt 2 Statutaire benoemingen
Bijlage 03 Agendapunt 3 Statutaire mededelingen

11 2018_GR_00309 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas: 
buitengewone algemene vergadering: akteneming 
agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en 
aanduiding effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering 
van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het ontwerp van 
statutenwijziging moet goedkeuren, het mandaat moet bepalen van de vertegenwoordiger in 
deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze vergadering moet aanwijzen uit zijn 
leden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- akte te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het 
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Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas op 28 november 2018;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief vertegenwoordi-
ger: de heer Marcel Van Looy; plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Kelly 
Van Elslande.

Juridische grond
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikelen 
39 en 44.
Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 1, 42 § 1, 43 § 2, 5° en 24°, en 195 § 1.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Intercommunale 
Vereniging van het Land van Waas, omgevormd tot het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas.
Statuten Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas.

Argumentatie
Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas nodigt het stadsbestuur 
uit tot de buitengewone algemene vergadering, die plaatsheeft op woensdag 28 november 
2018 om 20 uur, in de burelen van de vereniging, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, met 
volgende agenda:
1. Goedkeuring van het activiteitenprogramma en de strategie voor het jaar 2019.
2. Goedkeuring van de begroting 2019.
3. Aanduiding van een lasthebber voor de buitengewone algemene vergadering van 
Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het 
Linkerscheldeoevergebied op 12 december 2018.
4. Uittreding provincie.
Volgende mandatarissen worden voorgesteld als vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering van deze intercommunale:
- effectief vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy;
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 34 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012) en 5 onthoudingen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de algemene vergadering op 28 
november 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
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opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering op 8 november 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het 
Land van Waas, in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde 
voorstellen.

Artikel 3
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 28 november 2018 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 
van het Land van Waas:
- effectief vertegenwoordiger: de heer Marcel Van Looy, gemeenteraadslid, °3 augustus 1965, 
Vijfstraten 63, 9100 Sint-Niklaas;
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande, gemeenteraadslid, °11 
april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
C-1810.921.078.428 Uitnodiging BAV Interwaas 28-11-2018
Agendapunt 1 Actieprogramma en strategie 2019
Agendapunt 2 Begroting 2019.pdf
Agendapunt 3 Aanduiding lasthebber Maatschappij Linkerscheldeoever
Agendapunt 4 Uittreding provincie

Jens Vrebos, raadslid (CD&V) betreedt de zitting

12 2018_GR_00310 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Opdrachthoudende Vereniging 
voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland: 
buitengewone algemene vergadering: akteneming 
agenda, bepaling mandaat vertegenwoordiger en 
aanduiding effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
gemeenteraad akte moet nemen van de agenda van de (buitengewone) algemene vergadering 
van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de stad deelneemt, het mandaat moet 
bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering en de vertegenwoordiger voor deze 
vergadering moet aanwijzen uit zijn leden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- akte te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland op 27 november 
2018;
- het mandaat te bepalen van de vertegenwoordiger in deze vergadering;
- volgende vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden: effectief 
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vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande; plaatsvervangend vertegenwoordiger: 
mevrouw Sofie Heyrman.

Juridische grond
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 
44.
Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 1 en § 2, 2°, 42 § 1, 43 § 2, 5° en 24°, en 195 § 1.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Intercommunale 
Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland, omgevormd tot de Opdrachthoudende 
Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland.
Statuten Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland.

Argumentatie
Met brief van 19 oktober 2018, ontvangen op 24 oktober 2018, bezorgt de Opdrachthoudende 
Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland de uitnodiging voor de buitengewone 
algemene vergadering op 27 november 2018, met volgende agenda:
1. Opening vergadering en welkomstwoord door de voorzitter.
2. Nazicht van de mandaten en aanduiding stemopnemers.
3. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 12 juni 2018.
4. Bespreking en goedkeuring van de geplande activiteiten en budget 2019.
4. Rondvraag en slotwoord door de voorzitter.
In toepassing van vermeld decreet wordt deze agenda ter kennisneming aan de raad 
voorgelegd, moet de raad het mandaat bepalen van de vertegenwoordiger in vermelde 
buitengewone algemene vergadering en moet de raad bij geheime stemming de effectief en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger aanduiden voor deze buitengewone algemene 
vergadering.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akte te nemen, overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
op 27 november 2018 van de Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-
Waasland.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone 
algemene vergadering op 27 november 2018 van de Opdrachthoudende Vereniging voor 
Huisvuilverwerking Midden-Waasland, in te stemmen met de op de agenda van deze 
vergadering vermelde voorstellen.

Artikel 3
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volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
buitengewone algemene vergadering op 27 november 2018 van de Opdrachthoudende 
Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland:
- effectief vertegenwoordiger: mevrouw Kelly Van Elslande, gemeenteraadslid, °11 april 1984, 
Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-Niklaas;
- plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, 
Patotterij 17, 9111 Belsele.

Bijlagen
C-1810.002.380.120 Uitnodiging BAV MI-WA 27-11-2018
BAV MI-WA 27-11-2018 bijlage 1 Verslag AV 12-06-2018
BAV MI-WA 27-11-2018 bijlage 2 Budget 2019

13 2018_GR_00315 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (IC): 
buitengewone algemene vergadering: goedkeuring 
agenda, bepaling mandaat vertegenwoordigers en 
bevestiging aanduiding effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordigers

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
De intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening 
nodigt het stadsbestuur uit tot de buitengewone algemene vergadering op 21 december 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van deze vergadering goed te keuren, het 
mandaat te bepalen van de vertegenwoordigers in deze vergadering en de effectief en 
plaatsvervangend vertegenwoordigers aan te duiden.

Juridische grond
Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales.
Gemeentedecreet, artikelen 28 § 1, 35 § 1 en 2, 2°, 42 § 1, 43 § 2, 5°, en 195 § 1.
Gemeenteraadsbeslissing houdende toetreding van de stad Sint-Niklaas tot de Tussengemeen-
telijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening.
Statuten Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (IC).

Argumentatie
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Met brief van 6 november 2018 nodigt de intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij 
der Vlaanderen voor Watervoorziening het stadsbestuur uit tot de buitengewone algemene 
vergadering op vrijdag 21 december 2018 om 14.30 uur in het Concertgebouw Brugge, Het 
Zand 34, 8000 Brugge.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
de agenda van de algemene vergadering van de Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening (IC) cvba op 21 december 2018 goed te keuren.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering op 21 december 2018 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen 
voor Watervoorziening cvba (IC) in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering 
vermelde voorstellen.

Artikel 3
de aanduiding van volgende personen als vertegenwoordigers van de stad Sint-Niklaas voor de 
algemene jaarvergadering op 21 december 2018 van de Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Watervoorziening cvba (IC) te bevestigen:
effectief vertegenwoordigers:
- mevrouw Annemie Charlier, schepen, °10 juli 1951, Schoonhoudtstraat 56, 9111 Belsele;
- de heer Maxime Callaert, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Wout De Meester, °19 september 1982, Hoveniersstraat 68, 9100 Sint-Niklaas.

plaatsvervangend vertegenwoordigers:
- de heer Carl Hanssens, schepen, °27 april 1973, Paddeschootdreef 55, 9100 Sint-Niklaas;
- mevrouw Kelly Van Elslande, gemeenteraadslid, °11 april 1984, Hertjen 152 bus 1, 9100 Sint-
Niklaas;
- mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele.

Bijlagen
C-1811.351.463.018 E-mail TMVW BAV 21-12-2018
2018-12-21 BAV TMVW ov - AANGETEKENDE OPROEPING
2018-12-21 BAV TMVW ov - Agenda
2018-12-21 BAV TMVW ov - Bijlage bij punt 3 Activiteiten en strategie 2019.pdf
2018-12-21 BAV TMVW ov - Bijlage bij punt 4 Begroting

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie
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14 2018_GR_00311 Diensten: sluiten overeenkomst studieopdracht 
herwaardering Molenbeek: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
In het kader van het project 'herwaardering Molenbeek' moet een overeenkomst afgesloten 
worden voor de studieopdracht tussen enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Niklaas en 
anderzijds de ontwerper Antea Belgium nv.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.

Juridische grond
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten. 
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren. 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
Met dit project wordt de verharde oppervlakte van Scheerders Van Kerchove's Verenigde 
Fabrieken nv (SVK) en het reeds gerealiseerde gescheiden stelsel ter hoogte van de Grote Markt 
afgekoppeld van het rioleringsstelsel. Momenteel sluit het gescheiden stelsel ter hoogte van de 
Grote Markt via de overstort in de Kokkelbeekstraat aan op het gemengde stelsel dat aansluit 
op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Met dit project wordt het bestaande gescheiden stelsel in de Onze-Lieve-Vrouwstraat 
doorgetrokken en via Dalstraat, Aerschotstraat, de terreinen van SVK en Dosfelstraat 
aangesloten op de originele loop van de Molenbeek door het Paddeschoot. Langs de 
Watermolendreef en in open bedding naast de Pijkedreef bereikt het water dan de Molenbeek, 
net voorbij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Twee vijvers van SVK worden als buffervijvers 
ingeschakeld. Ook Albrecht Rodenbachstraat en deel van Hendrik Consciencestraat worden 
afgekoppeld. SVK is partner in dit project, zij moeten hun terrein en gebouwen afkoppelen in 
het kader van het hernieuwen van hun milieuvergunning. 
Met dit project wordt waterloop 1270 geherwaardeerd als waterloop waardoor 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie merkelijk ontlast wordt van een grote toevloed van 
regenwater. Ook de overstortvolumes dalen opmerkelijk met dit project. Waterloop 1278 (85 
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hectare onverharde oppervlakte) ter hoogte van SVK wordt afgekoppeld , samen met de 42 
hectare verharde oppervlakte (gescheiden stelsel Grote Markt en opwaartse straten, gebouwen 
SVK).

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akkoord te gaan met het sluiten van een overeenkomst tussen enerzijds Aquafin nv en de stad 
Sint-Niklaas en anderzijds de ontwerper Antea Belgium nv voor de studieopdracht in het kader 
van de herwaardering van de Molenbeek. 

Bijlagen
Overeenkomst Molenbeek

15 2018_GR_00312 Diensten: sluiten overeenkomst studieopdracht 
afkoppelen waterloop 1: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
In het kader van het project 'afkoppelen waterloop 1' dient een overeenkomst te worden 
afgesloten voor de studieopdracht tussen enerzijds Aquafin nv en de stad Sint-Niklaas en 
anderzijds de ontwerper Irtas bvba.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.

Juridische grond
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
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sectoren. 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
Het betreft een uitbreiding op de overeenkomst tussen Aquafin nv en studiegroep Irtas bvba 
van 4 augustus 2016 voor de volgende opdracht die ten laste valt van de stad:
- vernieuwen duiker waterloop 3 onder de Burrelstraat.
In de Kiemerstraat loost waterloop 1 momenteel veel regenwater, onder meer afkomstig van 
E17, N41 en van de overloop van de vijver van de begraafplaats Heimolen, in de gemeentelijke 
riolering. Dit zorgt voor een overbelasting van de stedelijke riool. Aquafin nv is een project 
opgestart om dit regenwater van de riool af te koppelen, met medefinanciering van het 
Agentschap Wegen en Verkeer. Omdat het louter om afkoppeling van regenwater gaat, is de 
stad geen actief betrokken partij in het project. Alle kosten worden dan ook gedragen door de 
hogere overheid. Deze afkoppeling zorgt echter wel voor meer water in onze waterloop 3 
afwaarts de Kiemerstraat. Om dit bijkomende debiet te kunnen afvoeren, voorzien wij om 
waterloop 3 grondig te laten ruimen. Dit zal gebeuren in het jaarlijks regulier onderhoud van de 
waterlopen en is geen extra kost. Ook de duiker onder de Burrelstraat moet vergroot worden 
naar een koker van 1,2 m x 0.8 m. Deze kost wordt geraamd op 20.000 EUR en valt ten laste van 
de stad. Uitvoering is gepland in 2020. In zitting van 23 juli 2018 ging het college van 
burgemeester en schepenen reeds akkoord met de uitvoering van deze werken binnen het 
rioproject afkoppelen waterloop 1 van Aquafin.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akkoord te gaan met het sluiten van een overeenkomst tussen enerzijds Aquafin nv en de stad 
Sint-Niklaas en anderzijds de studiegroep Irtas bvba voor de studieopdracht 'afkoppelen 
waterloop 1'.

Bijlagen
Waterloop 1

16 2018_GR_00313   - Leveringen: communicatie: drukken van Stadskroniek, 
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UiT en personeelsmagazine: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring  -  

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Verslag
Toelichting door schepen Kris Van der Coelden.

Bondige toelichting
In zitting van 24 augustus 2018 ging de gemeenteraad akkoord met de wijze van gunning, 
namelijk open procedure (met Europese bekendmaking), de indicatieve raming (268.000 EUR 
(inclusief btw)) en de voorwaarden voor het laten opmaken, drukken en leveren van de 
Stadskroniek, de bijlage UiT In Sint-Niklaas en het personeelsblad voor een periode van vier 
jaar (dienstjaren 2019, 2020, 2021 en 2022).
Omwille van moeilijkheden in de beoordelingsfase werd door het college in zitting van 5 
november 2018 de stopzetting beslist, evenals een tijdelijke verlenging van het huidige 
contract, zodat het bestek kon bijgewerkt worden en een nieuwe procedure kan gevoerd 
worden.
De indicatieve raming voor de nieuwe opdracht bedraagt 240.000 EUR, inclusief btw, voor de 
gehele looptijd (1 mei 2019 tot 31 december 2022). Hiervoor zal een open procedure met 
Europese bekendmaking gevoerd worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, raming en de voorwaarden goed te 
keuren.

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd 
bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten, in het bijzonder artikel 36 en de daarbij behorende koninklijke besluiten en alle latere 
aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43 §2.
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 houdende aanpassing van de definitie 
dagelijks bestuur, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2017 houdende vaststelling van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

Argumentatie
Bij de beoordeling van de op basis van de oorspronkelijk opgestarte overheidsopdracht 
ontvangen offertes, stelde de dienst communicatie vast dat de ontvangen prijzen voor de 
verschillende percelen sterk uiteen lagen. Daarbij kwam vooral de onwenselijkheid van een 
versnipperde toewijzing naar boven, specifiek voor de combinatie Stadskroniek - UiT In Sint-



Gemeenteraad 33/49 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 november 2018

Niklaas (die een bijlage is van de Stadskroniek). Ook is het belangrijk dat de jaarlijkse 
opzegbaarheid behouden blijft.

In het kader van deze opdracht werd het bestaande bestek aangepast, in overleg met de dienst 
communicatie en de afdeling plannen en ontwikkelen.
Deze opdracht wordt aldus beperkt tot één perceel en bestaat uit drie onderdelen:
- onderdeel 1: opmaken, drukken en leveren van de Stadskroniek;
- onderdeel 2: opmaken, drukken en leveren van UiT in Sint-Niklaas (bijlage Stadskroniek);
- onderdeel 3: opmaken, drukken en leveren van een personeelsblad.
De jury voor het objectief beoordelen van de offertes bestaat uit vertegenwoordigers van:
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de dienst communicatie;
- de afdeling plannen en ontwikkelen (milieu/duurzaamheid).
Het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten) adviseert akkoord te gaan met de wijze 
van gunning, namelijk open procedure (met Europese bekendmaking), de indicatieve raming 
(226.415,09 EUR + 13.584,91 EUR (6 % btw) = 240.000 EUR) en de voorwaarden van deze 
opdracht.

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

Visum
Visum verleend: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akkoord te gaan met de wijze van gunning, namelijk open procedure (met Europese 
bekendmaking), de indicatieve raming (226.415,09 EUR + 13.584,91 EUR (6 % btw) = 240.000 
EUR) en de voorwaarden voor het laten opmaken, drukken en leveren van de Stadskroniek, de 
bijlage UiT In Sint-Niklaas en het personeelsblad voor de periode 1 mei 2019 tot 31 december 
2022.

Artikel 2
de jury voor het objectief beoordelen van de offertes samen te stellen uit vertegenwoordigers 
van:
- het team overheidsopdrachten (leveringen en diensten);
- de dienst communicatie;
- de afdeling plannen en ontwikkelen (milieu/duurzaamheid).

Bijlagen
2018-015bis Bestek druk magazines
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OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

17 2018_GR_00292   - Zakelijke rechten: Vossekotstraat: kosteloze overdracht 
deel private weg  ter hoogte van noodtoegang 
recreatiepark De Ster: voorwaarden akte: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
In het kader van het rioproject Vossekotstraat is het de bedoeling om in de private weg ter 
hoogte van Vossekotstraat 65 tot en met Vossekotstraat 69, 9100 Sint-Niklaas, een gescheiden 
riolering aan te leggen. Naar aanleiding hiervan heeft de eigenaar van het laatste deel dat nog 
in privé-eigendom is zich akkoord verklaard met de overdracht van het laatste deel van de 
private weg aan de stad Sint-Niklaas. Dit deel sluit aan op het deel van deze private weg dat 
reeds eigendom is van de stad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze kosteloze overdracht en de 
voorwaarden van de akte goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1 en 43 § 2, 12°.

Argumentatie
In het kader van het rioproject Vossekotstraat zal in de privédreef ter hoogte van de 
huisnummers 65, 67 en 69 een gescheiden riolering worden aangelegd om deze woningen te 
kunnen afkoppelen. Om deze riolering te kunnen aanleggen zal met de eigenaars van de 
privédreef een erfdienstbaarheid van riolering worden afgesloten. De eigenaar van het laatste 
deel van de dreef dat nog in privé-eigendom is, mevrouw Denise Van De Vyver, Boerenkrijglaan 
11, 9120 Beveren, heeft zich echter bereid getoond dit deel kosteloos af te staan aan de stad. 
Dit deel sluit aan op het achterste deel van de weg dat reeds in eigendom is van de stad. Deze 
private weg wordt ook gebruikt als noodtoegang voor het provinciaal recreatiedomein De Ster.

De belangrijkste bepalingen van de ontwerpakte van kosteloze overdracht zijn de volgende:
- voorwerp: strook grond gelegen 2de Heywijk, kadastraal gekend 6de afdeling, sectie B, 
nummer 1338P2;
- oppervlakte: 100 m²;
- doel: de afstand geschiedt om reden van openbaar nut, namelijk met het oog op de aanleg van 
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gescheiden riolering in het kader van het rioproject Vossekotstraat en met het oog op de 
inlijving in de wegenis van de stad.

Het rioproject Vossekotstraat verloopt in twee fasen. De eerste fase is gestart op 16 april 2018 
en is ondertussen afgewerkt. De afkoppeling van de woningen ter hoogte van Vossekotstraat 65 
tot en met Vossekotstraat 69 is gepland in de 2de fase. De aannemer heeft in deze fase de 
riolering in de Vossekotstraat al aangelegd en is momenteel de kolken aan het plaatsen. De 
nutsmaatschappijen starten op 24 september 2018 met hun werken. Vanaf oktober 2018 tot het 
einde van dit jaar zal de aannemer geen activiteiten uitvoeren.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akkoord te gaan met de kosteloze overdracht aan de stad van het deel van de private weg ter 
hoogte van de Vossekotstraat en recreatiedomein De Ster, kadastraal gekend 6de afdeling, 
sectie B, nummer 1338P2, met een totale oppervlakte van 100 m², eigendom van mevrouw 
Denise Van De Vyver, Boerenkrijglaan 11, 9120 Beveren en de voorwaarden van de akte goed te 
keuren.
Een exemplaar van deze akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
plan
ontwerpakte

18 2018_GR_00293   - Zakelijke rechten: rioproject Valkstraat: aankoop 
inneming 9: voorwaarden akte: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
In het kader van de wegenis- en rioleringswerken en voor de realisatie van de rooilijn in de 
Valkstraat kon een akkoord bereikt worden met de eigenaar van inneming 9.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze aankoop en de voorwaarden 
van de ontwerpakte goed te keuren.
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Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 § 1 en 43 § 2, 12°.

Argumentatie
In het kader van de wegenis- en rioleringswerken en voor de realisatie van de rooilijn in de 
Valkstraat en Moortelhoekstraat werden grondinnemingsplannen opgemaakt door studiebureau 
S.W.B.-Ontwerpen bvba, Sint-Christianastraat 25, 9200 Dendermonde, voor de Valkstraat 
(innemingen 1 t.e.m. 19) en de Moortelhoekstraat (innemingen 20 t.e.m. 41) en dit op 9 
september 2014, waarvan de laatste aanpassingen dateren van 22 februari 2017. Sedert eind 
2017 werden reeds achttien innemingen gerealiseerd (3, 14, 15, 16, 17, 19,  20, 21, 24, 25, 26, 
27, 29, 33, 37, 38, 40 en 41).

Er kon nu ook een overeenkomst worden afgesloten met de eigenaars van inneming 9, de heer 
en mevrouw Frédien en Lydia Bulteel-Boeykens, Hoge Bokstraat 42, 9111 Belsele, voor de 
inname van een deel van het perceel kadastraal bekend 9de afdeling, sectie B, nummer 1176D2 
P0000, 64,48 m² groot, tegen een bedrag van 19.765 EUR. De nieuw gereserveerde 
perceelsnummer voor dit deel is 1176F2 P0000.
Volgens het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 
november 1978, is deze inneming gelegen in woongebied. 
Er werd een schattingsverslag afgeleverd door landmeter-expert Johan Koppen van Studiegroep 
Irtas bvba op 13 april 2017. De grond gelegen in woonzone werd geschat aan 250 EUR/ m². Op 
basis hiervan, en vermeerderd met wederbeleggingsvergoeding, werd een akkoord bereikt met 
de eigenaars.

Adviezen
Projecten openbaar domein (POD): Gunstig advies.

Visum
Geen visum noodzakelijk: 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
voor de wegenis- en rioleringswerken in de Valkstraat over te gaan tot de 
bovengrondse inneming van 64,48 m² op het perceel thans kadastraal gekend 9de afdeling, 
sectie B, deel van nummer 1176D2/P0000 (nieuw gereserveerde perceelsidentificatienummer 
1176F2/P0000), zijnde inneming 9 van het innemingsplan, voor een bedrag van 19.765 EUR en 
de overeenkomstige akte goed te keuren.
Een exemplaar van deze akte wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
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schattingsverslag
ontwerpakte inneming 9
Innemingsplan Valkstraat

Gwen Merckx, korpschef van politie verlaat de zitting
Interpellatie van raadslid Hasan Bilici die namens de sp.a-fractie de afvoering vraagt van punt 
19 ‘Urbanisatie: ontwerp rup Industriepark-Noord: voorlopige vaststelling’.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepenen Carl Hanssens en Christel Geerts.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die de schorsing van de zitting vraagt.
Beantwoord door voorzitter Ilse Bats die de zitting schorst om 19.40 uur.

Voorzitter Ilse Bats heropent de zitting om 19.50 uur.

Interpellatie van raadslid Filip Baeyens.

Voorzitter Ilse Bats legt het voorstel van raadslid Jos De Meyer tot afvoering van punt 19 ter 
stemming. Deze stemming geeft volgend resultaat: 19 stemmen voor (sp.a, CD&V, Vlaams 
Belang en SOS 2012-raadslid Ali Salhi), 21 stemmen tegen (N-VA, Groen, Open Vld en SOS 
2012-raadslid Mia Mortier), geen onthoudingen.

19 2018_GR_00296   - Urbanisatie: ontwerp rup Industriepark-Noord: 
voorlopige vaststelling -  

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Verslag
Interpellaties van raadsleden Frans Wymeersch, Jos De Meyer, Bart De Bruyne en Ine Somers.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens.

Bondige toelichting
Aan het studiebureau Sweco Belgium nv werd opdracht gegeven om een rup op te maken met 
het oog op het optimaliseren van het ruimtegebruik op het bestaande bedrijventerrein 
Industriepark-Noord. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp rup voorlopig vast te stellen, waarna een 
openbaar onderzoek zal gehouden worden.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
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Argumentatie
Met dit plan wil de stad Sint-Niklaas het bpa Nijverheidzone nr. 6, het bpa De Meulenaerwijk en 
delen van het gewestplan herzien. De stringente bestemmings- en inrichtingsvoorschriften voor 
het Industriepark-Noord verhinderen de duurzame ontwikkeling van een toekomstbestendig 
bedrijventerrein. Door de opmaak van dit rup wil de stad de juiste randvoorwaarden scheppen 
voor een revitalisatie van Industriepark-Noord.
De dienst MER concludeerde met brief van 19 juni 2017 dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER 
niet nodig is. Tevens werd met ministerieel besluit van 6 juli 2017 delegatie verleend voor het 
gemeentelijk rup Industriepark-Noord.
Het voorontwerp rup werd besproken met en geadviseerd door de verschillende betrokken 
instellingen en administraties op de plenaire vergadering van 26 januari 2018 en aangepast in 
het ontwerp.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 21 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Open Vld en SOS 2012-raadslid Mia Mortier), 13 
stemmen tegen (Vlaams Belang, CD&V en SOS 2012-raadslid Ali Salhi) en 6 onthoudingen (sp.a)

Artikel 1
het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Industriepark-Noord voorlopig vast te 
stellen, conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
verslag plenaire vergadering
stedenbouwkundige voorschriften
feitelijke toestand
juridische toestand
planregister
merbeslissing
delegatiebesluit
grafisch plan
toelichtingsnota
kaartenbundel
C-1808.898.870.502 Brief Bedrijvenpark Sint-Niklaas vzw

20 2018_GR_00314 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: algemene vergadering: akteneming agenda 
en bepaling mandaat vertegenwoordiger

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

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas vormt in de algemene vergadering van Centrummanagement Sint-Niklaas 
vzw slechts één lid (categorie A). Ingevolge artikel 246 § 2 van het gemeentedecreet moeten de 
vertegenwoordigers van de gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de 
gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad, voorafgaand aan de algemene vergadering, 
akte moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt van het stadsbestuur 
moet bepalen dat door de vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden ingenomen op de 
algemene vergadering. De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in de algemene 
vergadering en wordt vertegenwoordigd door de schepen voor economie, de heer Carl 
Hanssens, tevens voorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de algemene 
vergadering op 3 januari 2019 en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen. 

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Gemeentedecreet, artikel 246 § 2.
Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, met latere wijzigingen.
Statuten Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.

Argumentatie
De algemene vergadering heeft plaats op 3 januari 2019. Op de agenda staan volgende punten:
1. Goedkeuring vorig verslag.
2. Goedkeuring budgetwijziging I 2018.
3. Goedkeuring budget 2019.
4. Varia.
De budgetwijziging I 2018 en het budget 2019 (met de stedelijke werkingstoelage) maken 
het voorwerp uit van een apart gemeenteraadsbesluit.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (40)

Artikel 1
akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw op 3 januari 2019.
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger in de algemene vergadering op 3 januari 2019 om 
in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen.
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Bijlagen
20190103 uitnodiging AV

Vergunnen en toezicht

Piet De Cock, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting
Hasan Bilici, raadslid (sp.a) verlaat de zitting

21 2018_GR_00297   - Urbanisatie: Maricolenstraat: aanleggen van voetpaden 
en opritten: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Vergunnen en toezicht

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
De aanvraag betreft de aanleg van voetpaden en opritten in de Maricolenstraat. In de 
verkavelingsvergunning werden de voetpaden voorzien in grasbetontegels, de opritten in grijze 
betonstraatstenen en de parkeerstrook in zwarte betonstraatstenen. Omdat grasbetontegels niet 
ideaal zijn om op te wandelen, worden de voetpaden in betonstraatstenen aangelegd. Zowel de 
voetpaden, als de opritten en de parkeerstroken worden aangelegd in waterdoorlatende 
betonstraatstenen. Ook worden de materialen qua kleur aangepast aan het masterplan publieke 
ruimte. De aanvraag werd openbaar gemaakt van 5 september 2018 tot 4 oktober 2018 volgens 
de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen 
tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen 
bezwaarschriften ingediend. De adviesinstanties verleenden op basis van de plannen een 
gunstig of voorwaardelijk gunstig advies. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze aanleg en uitrusting van de wegenis goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 2 en 42

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.

Decreet betreffende de omgevingsvergunning

Argumentatie
Beschrijving van de wegenis- en omgevingswerken:
De aanvraag betreft de aanleg van voetpaden en opritten in de Maricolenstraat. In de 
verkavelingsvergunning werden de voetpaden voorzien in grasbetontegels, de opritten in grijze 
betonstraatstenen en de parkeerstrook in zwarte betonstraatstenen. Omdat grasbetontegels niet 
ideaal zijn om op te wandelen, worden de voetpaden in betonstraatstenen aangelegd. Om toch 
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nog voldoende waterinfiltratie toe te laten worden zowel de voetpaden, als de opritten en de 
parkeerstroken aangelegd in waterdoorlatende betonstraatstenen. Ook worden de materialen 
qua kleur aangepast aan het masterplan publieke ruimte. De afmetingen van de voetpaden, 
opritten en parkeerstroken worden niet gewijzigd. Rechtover loten 8 tot 11 werd in de 
verkavelingsvergunning ook een pad in grasdallen voorzien. Dit wordt nu weggelaten omdat er 
geen bebouwing voorzien is langs deze kant. De voetpaden (488,47 m²) en opritten (183,25 m²) 
worden aangelegd in waterdoorlatende grijze betonstraatstenen. De parkeerstroken (145,23 m²) 
worden heraangelegd in dezelfde grijze betonstraatstenen.
Adviezen:
Alle adviesinstanties verleenden een (voorwaardelijk) gunstig advies. Als voorwaarde wordt 
opgenomen dat de waterdoorlatende bestrating vlak aangelegd dient te worden, zodat het 
regenwater de tijd heeft om in de bodem te dringen.
Advies gemeentelijk omgevingsambtenaar:
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 5 september 2018 tot 4 oktober 2018 volgens de 
regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften 
ingediend. Het gevraagde draagt bij tot de realisatie van een eenvormig openbaar domein en 
tot een verbeterde toegankelijkheid. De werken beantwoorden aan het Masterplan Publieke 
Ruimte. Alle adviesinstanties verlenen een (voorwaardelijk) gunstig advies. De werken hebben 
een beperkte invloed op het straatbeeld en zijn stedenbouwkundig aanvaardbaar.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de aanleg en de uitrusting van de wegenis (aanleg voetpaden en opritten) in de Maricolenstraat 
goed te keuren conform de bijlagen gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
BA_MARICOLENSTRAAT_L (1)
BA_MARICOLENSTRAAT_P_N (1)
BA_MARICOLENSTRAAT_PR_N_1
BA_MARICOLENSTRAAT_PR_N_2
BA_MARICOLENSTRAAT_PR_N_3
beschrijvende nota
Detail advies POD (water).pdf
Overzicht adviezen (OV)

22 2018_GR_00298   - Urbanisatie: Nieuwkerkenstraat/Berkenhof/Gery 
Helderenbergstraat/De Cleenestraat: aanleggen van een 
gemeentepark: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
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Omgeving - Vergunnen en toezicht

Verslag
Toelichting door schepen Gaspard Van Peteghem.

Bondige toelichting
De aanvraag betreft het aanleggen van een gemeentepark, opgebouwd rond de bestaande 
weilanden en boszones, waarbij vooral passieve recreatie aan bod komt. Door het centrale 
grasland zal één wandelpad in half-verharding (ternair mengsel) voorzien worden naar een 
houten brug die leidt naar het bestaand bosgedeelte en een houten vlonder. Verder worden in 
het grasland enkele graspaden gemaaid, zodat de hele zone doorwaadbaar wordt. De bestaande 
verharding in betonstraatstenen langsheen Berkenhof 24 blijft behouden. De aanvraag werd 
openbaar gemaakt van 11 september 2018 tot 10 oktober 2018 volgens de regels vermeld in 
het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften 
ingediend. De adviesinstanties verleenden op basis van de plannen een gunstig of 
voorwaardelijk gunstig advies. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze aanleg en uitrusting van de wegenis goed te keuren.

Juridische grond
Gemeentedecreet, artikelen 2 en 42
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met uitvoeringsbesluiten.
Decreet betreffende de omgevingsvergunning

Argumentatie
Beschrijving van de wegenis- en omgevingswerken:
De aanvraag betreft het aanleggen van een gemeentepark, opgebouwd rond de bestaande 
weilanden en boszones, waarbij vooral passieve recreatie aan bod komt. De werken vinden 
plaats op terreinen langs de voetwegels 37 en 39, respectievelijk Armwegel en Boschwegel. Het 
nieuw aan te leggen bos (vroegere populierenaanplant) zal als een 'speelbos' ingericht worden 
met enkele speelelementen en een bospad in houtschors. De beplanting van het speelbos zal 
bestaan uit gemengd, inheems, bosplantsoen en hoogstammige bomen. De huidige weilanden 
zullen ingericht worden met een meer open karakter, waarbij enkele typische 
landschapskenmerken en historisch erfgoed van Nieuwkerken-Waas aan bod komen (bolle 
akkers, schapenweide, bloemenweide, fruitbomen). Door het centrale grasland zal één 
wandelpad in halfverharding (ternair mengsel) voorzien worden naar een houten brug die leidt 
naar het bestaand bosgedeelte en een houten vlonder. Verder worden in het grasland enkele 
graspaden gemaaid, zodat de hele zone doorwaadbaar wordt. De bestaande verharding in 
betonstraatstenen langsheen Berkenhof 24 blijft behouden. De lager gelegen stukken en 
bestaande, deels verlande grachten zullen uitgegraven en verbreed worden met zwak hellende 
oevers en zullen dienst doen als wadi’s. Langsheen de grachten worden knotwilgen geplant. 
Adviezen:
Alle adviesinstanties verleenden een (voorwaardelijk) gunstig advies. Als voorwaarde wordt 
opgenomen dat de nieuwe aanplant rekening moet houden met een ruimingsstrook van 5 m 
langsheen de geklasseerde waterloop 8018bis.
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Advies gemeentelijk omgevingsambtenaar:
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 11 september 2018 tot 10 oktober 2018 volgens de 
regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaarschriften 
ingediend. Alle adviesinstanties verlenen een (voorwaardelijk) gunstig advies. De aanvraag is 
grotendeels in overeenstemming met de voorschriften van het rup. Enkel de afmeting van de 
vlonder wijkt beperkt af van de voorschriften. De aan te leggen halfverharding is 
waterdoorlatend en passend in de omgeving en zorgt voor een vlotte toegankelijkheid van het 
openbaar groen. 

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
de aanleg en de uitrusting van de wegenis in het gemeentepark tussen de Nieuwkerkenstraat, 
Berkenhof, Gery Helderenbergstraat en De Cleenestraat goed te keuren conform de bijlagen 
gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
BA_GPNKW_PRD_N_Dwarsprofielen wegels
BA_GPNKW_P_N_Grondplan nieuwe toestand
BA_GPNKW_L_Legende
Advies POD water
Overzicht adviezen (omgevingsloket)
Beschrijvende nota

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Cultuurcentrum

23 2018_GR_00299   - Toetreding gemeente Temse tot WACCO: goedkeuring -  

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Cultuurcentrum

Verslag
Toelichting door schepen Annemie Charlier.

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 25 juni 2018 heeft de gemeente Temse de toetreding tot WACCO 
vanaf 1 januari 2019 goedgekeurd. Deze toetreding moet door de besturen van Beveren, 
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Hamme, Lokeren, Sint-Niklaas, Waasmunster en Zwijndrecht bevestigd worden. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze toetreding.

Juridische grond
Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking.
Decreet 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid.
Statuten van WACCO, meer bepaald artikel 6.

Argumentatie
Na tien jaar feitelijke samenwerking werd op 19 augustus 2008 conform de voorwaarden in het 
decreet Lokaal Cultuurbeleid en het decreet Intergemeentelijke Samenwerking tussen de 
gemeenten Beveren, Hamme, Lokeren, Sint-Niklaas, Waasmunster en Zwijndrecht overgegaan 
tot de oprichting van een formeel samenwerkingsverband tussen de cultuur- en 
gemeenschapscentra van de betrokken gemeenten. De oprichting van de intergemeentelijke 
projectvereniging Wase CultuurCentra Overlegplatform (WACCO) werd geformaliseerd op basis 
van gemeenteraadsbesluiten van alle participerende gemeenten. De projectvereniging kon zo 
aanspraak maken op middelen van de Vlaamse Gemeenschap.
De projectvereniging WACCO werkt sectorieel en brengt de participerende gemeentelijke 
cultuur- en gemeenschapscentra samen rond de afstemming van het cultureel aanbod, 
cultuurcommunicatie en vernieuwende spreidingsinitiatieven (onder andere naar jongeren). Ook 
wordt er voortdurend kennis uitgewisseld en overleg gepleegd en kunnen door samenwerking 
grotere projecten gerealiseerd worden dan de individuele centra organisatorisch en logistiek 
zouden aankunnen.
In gemeenteraadszitting van 25 juni 2018 heeft de gemeente Temse de toetreding tot WACCO 
vanaf 1 januari 2019 goedgekeurd. Deze toetreding moet door de besturen van Beveren, 
Hamme, Lokeren, Sint-Niklaas, Waasmunster en Zwijndrecht bevestigd worden.
De toetreding van Temse betekent een verhoging van de werkingsmiddelen van Wacco met 
0,29 EUR per inwoner, een bedrag dat ook door de Vlaamse Gemeenschap wordt bijgepast. 
Aangezien de statuten van WACCO voorschrijven dat de aangesloten gemeenten hun 
goedkeuring dienen te geven voor de aansluiting van een nieuw lid en aangezien Vlaanderen 
dit ook verwacht, wordt aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
akkoord te gaan met de toetreding van de gemeente Temse tot de projectvereniging WACCO 
vanaf 1 januari  2019.

Jeugd
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24 2018_GR_00300 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw: algemene vergadering: akteneming 
agenda en bepaling mandaat vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Jeugd

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas vormt in de algemene vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-
Niklaas vzw (JOS vzw) slechts één lid (categorie A). Ingevolge artikel 246 § 2 van het 
gemeentedecreet moeten de vertegenwoordigers van de gemeente handelen overeenkomstig 
de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad, voorafgaand aan de 
algemene vergadering, akte moet nemen van de agenda van deze vergadering en het standpunt 
van het stadsbestuur moet bepalen dat door de vertegenwoordiger(s) van de stad moet worden 
ingenomen op de algemene vergadering. De stad beschikt over de meerderheid van stemmen in 
de algemene vergadering en wordt vertegenwoordigd door de schepen voor jeugd, 
duurzaamheid en natuur, de heer Wout De Meester, tevens voorzitter. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de algemene 
vergadering op 27 november 2018 van JOS vzw en het mandaat van de vertegenwoordiger te 
bepalen.

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, met latere wijzigingen.
Gemeentedecreet, artikel 246 § 2.
Statuten van Jeugdwerk Ondersteunen in Sint-Niklaas vzw.

Argumentatie
De vergadering van de algemene vergadering van JOS vzw vindt plaats op dinsdag 27 november 
2018 om 20.00 uur. Op de agenda staan volgende punten:
1. goedkeuring verslag algemene vergadering 26 juni 2018;
2. voorstelling en goedkeuring budget 2019;
3. voorstelling filmpjes JOS vzw;
4. voorstelling lopende acties door het team JOS;
5. varia.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
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akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Jeugdwerk Ondersteunen in 
Sint-Niklaas vzw op dinsdag 27 november 2018 om 20 uur. 
Een exemplaar van deze agenda wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger in de algemene vergadering op dinsdag 27 
november 2018 om in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde 
voorstellen.

Bijlagen
20181127 AV JOS vzw - uitnodiging vergadering.pdf
20180626 AV - verslag vergadering.pdf
Ontwerp Budget 2019 - GR commissie 131118.pdf

Ondersteuning cultuur en vrije tijd

25 2018_GR_00301 Cultuurcentrum: ACCSI vzw: algemene vergadering: 
akteneming agenda en bepaling mandaat 
vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Cultuur en vrije tijd - Ondersteuning cultuur en vrije tijd

Verslag
Toelichting door schepen Annemie Charlier.

Bondige toelichting
De stad Sint-Niklaas vormt in de algemene vergadering van ACCSI vzw slechts één lid (categorie 
A). Ingevolge artikel 246 § 2 van het gemeentedecreet moeten de vertegenwoordigers van de 
gemeente handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de 
gemeenteraad, voorafgaand aan de algemene vergadering, akte moet nemen van de agenda van 
deze vergadering en het standpunt van het stadsbestuur moet bepalen. Dit standpunt moet 
door de vertegenwoordiger(s) van de stad worden ingenomen op de algemene vergadering. De 
stad beschikt over de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en wordt 
vertegenwoordigd door de schepen voor cultuur, toerisme en landbouw mevrouw Annemie 
Charlier, tevens voorzitter.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de algemene 
vergadering op 26 november 2018 en het mandaat van de vertegenwoordiger te bepalen. 

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, met latere wijzigingen.
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Gemeentedecreet, artikel 42 en 43.
Statuten ACCSI vzw.

Argumentatie
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de agenda van de algemene 
vergadering van ACCSI vzw op maandag 26 november 2018 om 20 uur en het mandaat van de 
vertegenwoordiger van de stad te bepalen.
Agenda:
1. goedkeuring verslag vorige algemene vergadering van 25 juni 2018;
2. personalia;
3. financiën en administratie (budget 2019, publicatie Belgisch Staatsblad ...);
4. stand van zaken voorbije en lopende projecten;
5. uit de sector;
6. varia.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van ACCSI vzw op maandag 26 
november 2018 om 20 uur.

Artikel 2
opdracht te geven aan de vertegenwoordiger in de algemene vergadering op 26 november 2018 
om om in te stemmen met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen.

Bijlagen
2018-06-25 Verslag AV ACCSI vzw

AANVULLENDE PUNTEN

Piet De Cock, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Intern onderzoek fraude binnen 
stedelijke administratie

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.
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Toelichting
We willen onze opmerkingen en vragen formuleren naar het hoe en waarom van een en 
ander. Dit gezien de context van feiten uit het verleden.
Blijkbaar dienen zich een aantal stevige evaluaties en aanpassingen van het personeelsbeleid 
en bevoegdheden op.
Ik wil er onmiddellijk op wijzen dat het niet mijn bedoeling is om 'man en paard' te noemen 
zodat dit perfect in openbare zitting behandeld wordt.

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

IR 2 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Sinterklaasgebeuren in de stad/Sint in 
de piste

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Marijke Henne.
Interpellatie van raadslid Filip Herman.

Toelichting
We stellen een aantal feiten vast:
- Niet voor het eerst dit jaar maar toch: op de mijter van de Sint, geen kruisteken. Reden?
- Vroeger waren er rond de Grote Markt banners met afbeelding van de Sint. Nu niet. Reden?
- Tot vorig jaar werd een stripverhaal rond de Sint uitgedeeld aan de kinderen die Sint in de 
Piste bezochten. Dit jaar niet. Reden?
Ik weet dat hier en daar de medewerking van private coörganisatoren meegespeeld kan hebben, 
maar desalniettemin had ik hierop graag een antwoord gekregen.

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

IR 3 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Evenementen 2018

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Christel Geerts.

Toelichting
Ik weet dat er nog een evaluatie komt tegen eind dit jaar, maar tijdens de gemeenteraad van 
augustus vroeg ik het college van burgemeester en schepenen maatregelen te voorzien om een 
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eventuele continuïteit van het Na-Tourcriterium niet te hypothekeren. Het college antwoordde 
hierop positief. Wat is in dit dossier gedaan en wat is het resultaat?

Schepen Annemie Charlier wordt gehuldigd naar aanleiding van haar installatie als 
gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen.
Toespraak door burgemeester Lieven Dehandschutter.
De raad feliciteert schepen Annemie Charlier met haar installatie.

23 november 2018 21:14 - De voorzitter opent de besloten zitting

23 november 2018 21:16 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Ilse Bats
algemeen directeur raadslid-voorzitter


