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gemeenteraad
Zitting van 29 april 2019
Besluitenlijst

HOOGDRINGENDE PUNTEN TOE TE LATEN TOT DE ZITTING

HD 1 2019_GR_00196  Gemeenteraad: verzoekschrift aan de gemeenteraad: 
ontvankelijkverklaring en verwijzing 
AANVAARD

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00144  Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 22 
maart 2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Politie
Politie
2 2019_GR_00160  Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 

logistiek kader: aanwerving van contractueel 
personeelslid niveau D omwille van dringende nood 
(dringende politiehulp - onthaal): goedkeuring 
GOEDGEKEURD

3 2019_GR_00147  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van inspecteur 
van politie  (afdeling verkeer, dienst verkeerspolitie): 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD

4 2019_GR_00148  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van inspecteur 
van politie (afdeling tweedelijnspolitiehulp, dienst 
lokale recherche): goedkeuring 
GOEDGEKEURD

5 2019_GR_00149  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van twee functies van 
inspecteur van politie (afdeling dringende politiehulp, 
interventieteams): goedkeuring 
GOEDGEKEURD
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6 2019_GR_00158  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van 
hoofdinspecteur van politie (directie operaties): 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD

7 2019_GR_00159  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van inspecteur 
van politie  (afdeling niet-dringende politiehulp, 
dienst wijkpolitie): goedkeuring 
GOEDGEKEURD

8 2019_GR_00166  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: deelname aan mobiliteitscyclus voorbehouden 
voor aspirant-inspecteurs: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

9 2019_GR_00188  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: opdrachtbrief van korpschef voor eerste 
mandaat: kennisneming 
KENNIS GENOMEN

10 2019_GR_00189  Politieaangelegenheden: personeel: delegatie 
bevoegdheid van de gemeenteraad aan de 
burgemeester voor het erkennen van voorafgaande 
diensten aan het administratief en logistiek kader: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD

11 2019_GR_00190  Politieaangelegenheden: personeel: delegatie 
bevoegdheid van de gemeenteraad aan de 
burgemeester voor de benoemingen van 
politiepersoneelsleden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

12 2019_GR_00192  Politieaangelegenheden: personeel: delegatie 
bevoegdheid van de gemeenteraad aan de 
burgemeester voor het toestaan van de non-activiteit 
voorafgaand aan het pensioen: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

13 2019_GR_00150  Strategisch veiligheids- en preventieplan: financieel 
dossier 2015 betreffende de toekenning van een 
toelage voor 2015: goedkeuring 
GOEDGEKEURD
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14 2019_GR_00156  Politieaangelegenheden: jaarverslag 2018: 
kennisneming 
KENNIS GENOMEN

15 2019_GR_00187  Politieaangelegenheden: principe aanvraag tot 
ingebruikname van mobiele camera's (bodycams): 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Ondersteuning financiën
Belastingen
16 2019_GR_00167  Gemeentebelastingen: belasting op nachtwinkels, 

private bureaus voor telecommunicatie, shishabars en 
massagesalons: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Ondersteuning
Beleidsondersteuning
17 2019_GR_00169  Organisatiebeheersing: organisatie-audit na 

zelfevaluatie door Audit Vlaanderen:  eindrapport: 
kennisneming 
KENNIS GENOMEN

Dienstverlening
Bestuursadministratie
18 2019_GR_00151  Gemeenteraad: huishoudelijk reglement: goedkeuring 

GOEDGEKEURD

19 2019_GR_00170  Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland: ontwerp statutenwijziging: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

20 2019_GR_00179  Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Centrummanagement Sint-
Niklaas vzw: aanduiding leden algemene vergadering, 
voordracht leden raad van bestuur en dagelijks 
bestuur 
AFGEVOERD

21 2019_GR_00180  Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Intergemeentelijke 
Samenwerking Westlede: aanduiding leden algemene 
vergadering 
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GOEDGEKEURD

22 2019_GR_00181  Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden:  Interlokale Vereniging 
Drugpunt Waas: beheerscomité: aanduiding leden 
GOEDGEKEURD

23 2019_GR_00182  Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Buurtbedrijf Drietakt vzw: 
aanduiding leden algemene vergadering en voordracht 
leden raad van bestuur 
GOEDGEKEURD

24 2019_GR_00183  Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Vereniging Vlaamse 
Cultuur- en Gemeenschapscentra vzw: aanduiding 
leden algemene vergadering 
GOEDGEKEURD

HD 1 2019_GR_00196  Gemeenteraad: verzoekschrift aan de gemeenteraad: 
ontvankelijkverklaring en verwijzing 
GOEDGEKEURD

Toerisme
25 2019_GR_00171  Toerisme: stedelijke commissie voor de bevordering 

van het toerisme: samenstelling: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Techniek
Overheidsopdrachten en administratie
26 2019_GR_00152  Werken: raamovereenkomst voor onderhoudswerken 

aan onbevaarbare waterlopen van derde categorie en 
niet-geherklasseerde waterlopen in Sint-Niklaas: wijze 
van gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring  
GOEDGEKEURD

27 2019_GR_00153  Diensten: openbare werken: afvalverwerking (stromen 
inerte stoffen, veegvuil en slib uit kolken): wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

28 2019_GR_00185  Diensten: Riopact: afkoppelen omgeving 
Industriepark-West: afkoppelingsstudies: gunning 
GOEDGEKEURD
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29 2019_GR_00191  Diensten: sluiten overeenkomst studieopdracht 
herwaardering Molenbeek: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

30 2019_GR_00172  Leveringen: beheer gebouwen: afsluiten raamcontract 
voor leveren diverse materialen voor onderhoud 
gebouwen: wijze van gunning, raming en 
voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

31 2019_GR_00173  Leveringen: dienst schoonmaak: leveren van 
milieuverantwoorde schoonmaakproducten, - 
materialen en papierwaren: fase 1 - selectie 
kandidaten: wijze van gunnen, raming en 
voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

32 2019_GR_00184  Leveringen: afsluiten raamcontract voor leveren van 
elektrische materialen en lampen: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Omgeving
Plannen en ontwikkelen
33 2019_GR_00146  Mercatorstraat 171 - 183:  

samenwerkingsovereenkomst met de Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting voor het realiseren 
van een sociaal huisvestiginsproject en de uitbreiding 
van het stedelijk kinderdagverblijf PieterNel: 
goedkeuring  
GOEDGEKEURD

34 2019_GR_00154  Zakelijke rechten: aankoop benedenverdieping 
Stationsstraat 11 (faciliteitenpand): goedkeuring 
GOEDGEKEURD

35 2019_GR_00174  Woningkwaliteitsbeleid: reglement inzake 
geldigheidsduur conformiteitsattest: wijziging: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD

36 2019_GR_00186  Wijziging algemeen politiereglement door toevoeging 
van afdeling 6 aan hoofdstuk IV  Vestigings -en 
uitbatingsvergunning voor massagesalons: 
goedkeuring 
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GOEDGEKEURD

37 2019_GR_00155  Wijziging algemeen politiereglement door toevoeging 
van afdeling 7 aan hoofdstuk IV  Vestigings -en 
uitbatingsvergunning voor shishabars: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

38 2019_GR_00193  Project 'Zet je woning op de kaart': overeenkomst: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD

39 2019_GR_00194  Mobiliteit: aanvullend reglement op het verkeer: 
gemeente-en gewestwegen: wijzigingen en 
aanvullingen: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Vergunnen en toezicht
40 2019_GR_00176  Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een deel 

van voetweg 38 (Fierenswegel): goedkeuring en 
opstarten procedure 
AFGEVOERD

41 2019_GR_00175  Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een deel 
van voetweg 39 (Steverswegel): goedkeuring en 
opstarten procedure 
AFGEVOERD

Cultuur en vrije tijd
Ondersteuning cultuur en vrije tijd
42 2019_GR_00177  Verenigingen, vennootschappen en 

samenwerkingsverbanden: projectvereniging Wase 
Cultuurcentra Overlegplatform: aanduiding leden raad 
van bestuur: correctie 
GOEDGEKEURD

Sport
43 2019_GR_00178  Verenigingen, vennootschappen en 

samenwerkingsverbanden: interlokale vereniging 
Burensportdienst Waasland: wijziging statuten, 
jaarrekening en jaarverslag 2018, aanduiding 
plaatsvervanger beheerscomité: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Welzijn
Kinderopvang
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44 2019_GR_00145  Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Lokaal Overleg 
Kinderopvang: statutenwijziging: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Aanvullende punten
  

IR 1 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Malaise bij het lokale korps van Sint-
Niklaas?
Behandeld

  

IR 2 Interpellatie van raadslid Karel Noppe: Afschaffen voorrang van rechts
Behandeld

  

IR 3 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Overeenkomst SK Belsele (FC Sint-
Niklaas) - Stad Sint-Niklaas
Behandeld

  

IR 4 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Internationaal koortreffen mogelijks in 
Sint-Niklaas?
Behandeld

  

IR 5 Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Verbod gebruik wegwerpplastic 
tijdens evenementen op openbare ruimtes
Afgekeurd

  

IR 6 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Opvolging werken stadhuis
Afgevoerd

  



8/10 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas

IR 7 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Bescherming van het Puitvoetbos
Behandeld

  

IR 8 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Opvolging diftar
Behandeld

  

IR 9 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Erkenning co-ouderschap
Behandeld

  

IR 10 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen omtrent optreden milieupolitie inzake 
inbreuken op asbestveiligheid
Behandeld

  

IR 11 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Fietsstraten - in het rood
Behandeld

  

IR 12 Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Voorstel tot verbod op het afsluiten 
van water in Sint-Niklaas 
Afgekeurd

  

IR 13 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vergunningsaanvraag van het bedrijf Hofman & 
Zoon bvba in het Industriepark-Noord, vlakbij de huizenrij in de Hoge Heerweg
Behandeld

  

IR 14 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Evolutie voetbaldossier
Behandeld
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IR 15 Interpellatie van raadslid Aster Baeck: Suggestie: fietslichtenautomaat
Behandeld

BESLOTEN ZITTING

Politie
Politie
45 2019_GR_00157  Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 

logistiek kader: benoeming van geselecteerde 
kandidaat assistent (informatie en kwaliteit, 
gerechtelijk secretariaat): goedkeuring 
GOEDGEKEURD

46 2019_GR_00162  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: ontslag en vervroegde pensioenaanvraag van 
een inspecteur van politie: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

47 2019_GR_00163  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: tijdelijk pensioen wegens lichamelijke 
ongeschiktheid van een inspecteur van politie: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD

48 2019_GR_00164  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: benoeming van toegewezen kandidaten 
inspecteur van politie (dringende politiehulp - 
interventieteams) onder voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

49 2019_GR_00165  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: benoeming van geselecteerde kandidaat 
wijkinspecteur van politie (niet-dringende politiehulp, 
wijkpolitie): goedkeuring 
GOEDGEKEURD

50 2019_GR_00161  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel en 
administratief en logistiek kader: toekenning van 0 % 
blijvende invaliditeit: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Ondersteuning
Beleidsondersteuning
51 2019_GR_00168  Organisatiebeheersing: forensische audit door Audit 

Vlaanderen: eindrapport: kennisneming  
KENNIS GENOMEN
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