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gemeenteraad
Zitting van 23 augustus 2019
Besluitenlijst

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00281  Notulen en zittingsverslag gemeenteraadszitting 21 
juni 2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Politie
Politie
2 2019_GR_00282  Strategisch veiligheids- en preventieplan: financieel 

dossier 2017 betreffende de toekenning van een 
toelage: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

3 2019_GR_00288  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: deelname aan mobiliteitscyclus voorbehouden 
voor aspiranten-inspecteurs: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

4 2019_GR_00289  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van inspecteur 
van politie (afdeling dringende politiehulp, 
interventieteams): goedkeuring 
GOEDGEKEURD

5 2019_GR_00290  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van inspecteur 
van politie (monitor geweldbeheersing): goedkeuring 
GOEDGEKEURD

6 2019_GR_00291  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van inspecteur 
van politie (afdeling dringende politiehulp, 
dispatching): goedkeuring 
GOEDGEKEURD

7 2019_GR_00295  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: vacant verklaren van één functie van 
hoofdinspecteur van politie (niet-dringende 
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politiehulp): goedkeuring 

GOEDGEKEURD

8 2019_GR_00296  Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: vacant verklaren van één functie van 
assistent (dienst HR): goedkeuring 
GOEDGEKEURD

9 2019_GR_00300  Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: vacant verklaren van één functie van 
contractueel consulent (dienst HR): goedkeuring 
GOEDGEKEURD

10 2019_GR_00302  Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: aanwerving van een contractueel 
personeelslid niveau D omwille van dringende nood 
(dringende politiehulp - onthaal): aanpassing 
GOEDGEKEURD

11 2019_GR_00303  Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: aanwerving van een contractueel 
personeelslid niveau D omwille van dringende nood 
(dringende politiehulp - onthaal): goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Ondersteuning financiën
Belastingen
12 2019_GR_00305  Retributies: retributie op het gebruik van diensten, 

infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen: wijziging 
GOEDGEKEURD

Ondersteuning
Publieke veiligheid en noodplanning
13 2019_GR_00285  Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van 

KROCK 2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

14 2019_GR_00306  Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de 
Vredefeesten 2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

15 2019_GR_00307  Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de 
Dag van de Jeugdbeweging 2019: goedkeuring 
GOEDGEKEURD
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Dienstverlening
Bestuursadministratie
16 2019_GR_00298  Verenigingen, vennootschappen en 

samenwerkingsverbanden: vereniging Audio: 
toetreding nieuwe leden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Techniek
Overheidsopdrachten en administratie
17 2019_GR_00308  Werken: rioproject aansluiting wijk Zonneken: sluiten 

samenwerkingsovereenkomst voor update hydronaut: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD

18 2019_GR_00309  Werken: rioproject aansluiting wijk Zonneken: sluiten 
samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

19 2019_GR_00310  Werken: rioproject Schoonhoudtstraat - 
Dubbelhofstraat: sluiten 
samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

20 2019_GR_00311  Werken: SASK: vernieuwen luchtgroep: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

21 2019_GR_00312  Werken: raamovereenkomst voor onderhoudswerken 
aan bitumineuze verhardingen: wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

22 2019_GR_00299  Leveringen: projecten openbaar domein: raamcontract 
leveren van bomen en meerstammige bomen/struiken: 
wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD

23 2019_GR_00313  Leveringen: dienst schoonmaak: leveren van 
milieuverantwoorde schoonmaakproducten, -
materialen en papierwaren: fase 2:  wijze van gunning, 
raming en voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD
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24 2019_GR_00314  Diensten: beheer openbaar domein: afsluiten 
raamcontract voor beheer openbaar domein Sinaai en 
onderhoud groenzones door derden: wijze van 
gunning, raming en voorwaarden: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

25 2019_GR_00315  Diensten: databeheer: huren en onderhouden van 
waterbars voor stad, OCMW, politiezone en AGB 't 
Bau-huis: wijze van gunning, raming en voorwaarden: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Omgeving
Plannen en ontwikkelen
26 2019_GR_00283  Zakelijke rechten: uitbreiding speelbos Ter Beke: 

minnelijke pachtverbreking: voorwaarden akte: 
goedkeuring  
GOEDGEKEURD

27 2019_GR_00284  Zakelijke rechten: toegangsweg speelbos Ter Beke: 
aankoop stuk perceel: voorwaarden akte: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

28 2019_GR_00292  Zakelijke rechten: Pijkedreef: uitbreiding opstalrecht 
Beschermcomité VVKM Sint-Vincentius vzw en 
voorwaarden addendum: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

29 2019_GR_00293  Zakelijke rechten: wijzigen erfpachtrecht van 
recreatiedomein De Ster: voorwaarden akte: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD

30 2019_GR_00319  Zakelijke rechten: rioproject Puidreef - Kouterdreef: 
innemingen 3 en 6 Puidreef en inneming 8 
Kouterdreef: voorwaarden akten: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

31 2019_GR_00294  Individuele behandelingsinstallaties van afvalwater 
(IBA's) in het individueel te optimaliseren 
buitengebied: collectieve plaatsing en onderhoud via 
RioPAct: reglement: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

32 2019_GR_00316  Sluiten overeenkomst met Sint-Niklase Maatschappij 
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voor de Huisvesting betreffende ondersteuning 
uitvoering dakisolatiewerken: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

33 2019_GR_00317  Sluiten overeenkomst met Sint-Niklase Maatschappij 
voor de Huisvesting betreffende de uitvoering van 
aanpassingswerken ten behoeve van senioren ouder 
dan zeventig jaar en personen met een beperking: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD

34 2019_GR_00318  Mobiliteit: aanvullend reglement op het verkeer: 
gemeentewegen: wijzigingen en aanvullingen: 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Vergunnen en toezicht
35 2019_GR_00320  Buurtwegen:  verleggen en afschaffen van een deel 

van voetweg 38 (Fierenswegel):  uitstel advies aan 
deputatie en kennisneming en weerlegging bezwaren 
GOEDGEKEURD

36 2019_GR_00321  Buurtwegen: verleggen en afschaffen van een deel 
van voetweg 39 (Steverswegel):  rooilijnplan en advies 
aan de deputatie: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Cultuur en vrije tijd
Sport
37 2019_GR_00286  Stedelijk reglement tot de erkenning van 

sportverenigingen: wijziging 
GOEDGEKEURD

Welzijn
Stedelijk basisonderwijs
38 2019_GR_00322  Stedelijk basisonderwijs: aanpassing 

schoolreglement: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Aanvullende punten
  

IR 1 Interpellatie van raadslid Christel Geerts: Rup Hendrik Heymanplein
Behandeld
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IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Christel Geerts: Wil Sint-Niklaas gevolg geven 
aan de oproep van BOS+?
Afgekeurd

  

IR 3 Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen: Afwijken van oude BPA 
voorschriften in functie van meer ruimtelijk rendement (art. 4.4.9/1 VCRO) - 
beleidsintenties
Behandeld

  

IR 4 Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen: Eénlotsverkavelingen opnieuw 
verkavelingsvergunningsplichtig - onwettig geworden omgevingsvergunningen
Behandeld

  

IR 5 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: (On)Veiligheidsproblemen op 
recreatiedomein De Ster
Behandeld

  

IR 6 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Inplanting van een 'cultureel centrum', 
annex moskee voor de Roma, aan de Prinses Josephine Charlottelaan
Behandeld

  

IR 7 Voorstel tot beslissing van raadslid Anneke Luyckx: Belasting op de leegstand van 
handelspanden
Behandeld

  

IR 8 Voorstel tot beslissing van raadslid Jef Maes: Voorstel tot ondersteunen van 
interculturele schoolcultuur
Afgekeurd
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IR 9 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vraag om Lindenstraat om te vormen tot een 
fietsstraat
Behandeld

  

IR 10 Voorstel tot beslissing van raadslid Christel Geerts: Gevraagd: gezonde voeding!
Afgekeurd

  

IR 11 Voorstel tot beslissing van raadslid Christel Geerts: Sociale correcties op het 
diftarsysteem en de problematiek van luierafval
Afgekeurd

  

IR 12 Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière: Al dan niet toepassen van GAS-boetes 
in verband met sluikstorten
Behandeld

  

IR 13 Voorstel tot beslissing van raadsleden Kris Van der Coelden, Christel Geerts: Motie 
ter ondersteuning van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting
Afgekeurd

  

IR 14 Interpellatie van raadslid Freyja De Rijcke: Huisvuilophaling, problemen en 
evaluatie diftar en andere
Behandeld

  

IR 15 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Nieuw marktreglement, communicatie 
door de bevoegde schepen
Behandeld
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IR 16 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen in verband met de beroepsprocedure 
rond de omgevingsvergunning van SVK (OMV/2018096429)
Behandeld

  

IR 17 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Kokkelbeekplein - herinrichting?
Behandeld

  

IR 18 Interpellatie van raadslid Jef Maes: Vragen bij de invoering van diftar
Behandeld

  

IR 19 Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden: Bibliotheek - toezicht
Behandeld

BESLOTEN ZITTING

Politie
Politie
39 2019_GR_00297  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel en 

administratief en logistiek kader: toekenning van 0 % 
blijvende invaliditeit: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

40 2019_GR_00287  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: ontslag en vervroegde pensioenaanvraag van 
een hoofdinspecteur van politie: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

41 2019_GR_00304  Politieaangelegenheden: personeel: operationeel 
kader: aanvaarding vrijwillig ontslag van een 
inspecteur bij de politie: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

42 2019_GR_00301  Politieaangelegenheden: personeel: administratief en 
logistiek kader: aanvaarding vrijwillig ontslag van een 
assistent bij de politie: goedkeuring 
GOEDGEKEURD

Aanvullende punten
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IR 20 Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem: Aanvraag attesten via de 
milieudienst
Behandeld


