Gemeente Beveren
Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 december 2018

Punt 02:

Goedkeuring aanpassingen belasting op afgifte administratieve stukken 2019. (D 13)

Heel wat mensen verliezen tijdens de geldigheidsduur van hun identiteitskaart hun pin- en pukcodes. De voorbije jaren werden telkens meer dan 1000 codes per jaar aangevraagd. Steeds
meer mensen halen de codes achteraf niet op. Daarom is het wenselijk om voor de heraanvraag
van pin-en pukcodes een belasting van 5 euro te heffen per aanvraag. Van de 65 Oost-Vlaamse
gemeenten vragen 36 ook een bijdrage, de meesten 5 euro.
Op 1 augustus 2018 is door een wetswijziging de bevoegdheid om te beslissen over verzoeken
tot voornaamsverandering overgeheveld van de minister van Justitie naar de ambtenaren van
de burgerlijke stand. De gemeente kan via gemeenteraadsreglement een belasting opleggen
voor de procedure tot voornaamswijziging. Transgenders mag echter slechts maximaal 10% gevraagd worden van het vastgelegde retributiebedrag. Aanvragen tot voornaamswijziging voor
vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken,
dienen gratis te worden behandeld. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld per verzoek een
belasting van 200 euro te heffen. Transgenders betalen in dat geval 20 euro. Dit stemt overeen
met een aantal buurgemeenten en is nog steeds minder dan de helft van hetgeen men voorheen
in Brussel diende te betalen (zijnde 490 euro). Wanneer de belasting wordt vastgesteld op 200
euro, betalen transgenders maximaal 20 euro. Voorstel is echter om ook deze aanvragen gratis
te maken.
Aan de raad wordt gevraagd volgende tarieven in het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken vast te stellen :
* invoeren belasting op de heraanvraag van een pin-en pukcode van een reeds actieve
identiteitskaart : 5 euro
* invoeren belasting op de aanvragen voornaamswijziging : 200 euro per akte (bij weigering van
de voornaamswijziging wordt de geïnde belasting terugbetaald).
In volgend geval wordt de geïnde belasting teruggestort: bij weigering van de voornaamswijziging.
In volgende gevallen wordt geen belasting aangerekend:
- wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd door een vreemdeling die de Belgische
nationaliteit aanvraagt en die niet over een voornaam beschikt
- wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd door een transgender.

Punt 03:

Goedkeuring uitbreiding reglement vrijetijdspas. (MD)

De vrijetijdspas geeft inwoners van Beveren die aan bepaalde voorwaarden voldoen een financiele tegemoetkoming om ervoor te zorgen dat ze kunnen deelnemen aan het culturele, sportieve
en recreatieve aanbod op het grondgebied Beveren.
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art.2 van het reglement - wie komt in aanmerking voor de vrijetijdspas: Inwoners, die op datum
van de aanvraag ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente
Beveren of in het wachtregister en tevens woonachtig zijn in de gemeente Beveren komen in
aanmerking tot het bekomen van een vrijetijdspas als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden
(recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering). Personen die beschikken over
een aanvraag die door OCMW Beveren goedgekeurd werd na sociaal onderzoek hebben ook
recht op een vrijetijdspas.
Volgens artikel 2 komt momenteel enkel bovenstaande doelgroep in aanmerking tot het bekomen van een vrijetijdspas. Er wordt gevraagd om art. 2 van het reglement uit te breiden voor
personen die langdurig in een sociale voorziening in Beveren verblijven maar niet in Beveren gedomicilieerd zijn. Zij moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden zoals de hierboven vermelde
doelgroep (recht op verhoogde tegemoetkoming).
Motivatie: Personen die langdurig in een instelling in Beveren verblijven stimuleren om te participeren aan activiteiten die worden georganiseerd door de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en
de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen in de gemeente Beveren. De vereniging engageert zich
hiermee haar activiteiten toegankelijker te maken voor mensen met een laag inkomen en verzet
zich tegen elke vorm van uitsluiting van mensen in armoede.
Er wordt gevraagd om deze wijziging te laten ingaan op 1/1/2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het gewijzigde reglement

Punt 04:

Goedkeuring wijziging Lokaal Toewijzingsreglement. (D 32)

Personen vanaf 65 jaar zijn als Doelgroep opgenomen in het Lokaal ToewijzingsReglement van de
gemeente Beveren van 15 september 2010, op 14 december 2010 goedgekeurd door de gemeenteraad, en op 18 augustus 2011door de Vlaamse Minister van Wonen.
De lijsten die aan dat Toewijzingsreglement werden gehecht, werden op 17 december 2013 beperkt gewijzigd door de gemeenteraad, hetgeen op 9 mei 2014 werd goedgekeurd door de
Vlaamse minister van Wonen.
Personen vanaf 65 jaar ondervinden desondanks problemen om in Beveren een aangepaste en
betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt.
De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting vraagt daarom om het Lokaal ToewijzingsReglement daarom beperkt te wijzigen voor drie projecten:
- Klapperstraat 52-56 (Beveren): 4 van de 12 appartementen voor code A, hoogste prioriteit, en vervolgens naar mensen die ouder zijn dan 65 jaar;
- Viergemeet 15-25 (Beveren): 11 van de 81 appartementen voor code A, hoogste prioriteit,
en vervolgens naar mensen die ouder zijn dan 65 jaar;
- Dijkstraat 13-19 (Melsele): 4 van de 14 appartementen voor mensen die ouder zijn dan 65
jaar.
Bij twee projecten, met name Klapperstraat en Viergemeet, vraagt de Gewestelijke Maatschappij
voor Huisvesting om een cascadesysteem toe te kunnen passen, omdat het eerdere (door de
gemeenteraad op 30 januari 2018 goedgekeurde) voorstel werd afgewezen door de bevoegde
minister.
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Bij een cascadesysteem kan er eerst toegewezen worden aan mensen met een beperkte toegankelijkheid, ongeacht hun leeftijd, en vervolgens, als deze niet ingevuld geraken, aan mensen die
ouder zijn dan 65 jaar.
Het Lokaal Woonoverleg ging daar op 18 september 2018 mee akkoord.
Mits akkoord van de gemeenteraad wordt:
 de voornoemde wijzigingen van het Lokaal Toewijzingsreglement goedgekeurd
 de wijziging nadien ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Minister voor Wonen.

Punt 05:

Voorlopige vaststelling Gemeentelijk RUP Duikeldam. (D 32)

Het GRS (goedgekeurd door de Deputatie op 28 september 2006) geeft in het richtinggevend gedeelte de visie weer voor de gewenste ruimtelijke structuur in de gemeente. De gewenste toeristisch-recreatieve structuur steunt op onder andere volgende uitgangspunten :
- Infrastructuren afstemmen op de schaal van hun omgeving (draagkracht).
- Infrastructuren uitbouwen als steunpunt waaraan een toeristisch-recreatief netwerk
wordt opgehangen.
- In dit netwerk worden ook landschappelijke elementen opgenomen met educatieve
en/of cultuurhistorische waarde.
Het bindend gedeelte van het GRS (actie 3) voorziet de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zonevreemde handel en horeca.
In uitvoering van dit GRS nam het college het initiatief om alle op het grondgebied aanwezige
elementen op te lijsten en te verbinden in een toeristisch recreatief netwerk (vb. bezienswaardigheden, waardevolle gebouwen en landschappen, fiets-, wandel- en ruiterpaden enz.). Het
bestaande netwerk kan verbeterd worden (rustbanken, wegwijzers enz.). en er kunnen ook sites
als ‘steunpunt’ fungeren die de recreant de mogelijkheid bieden om te verpozen, te overnachten
enz.
De meeste van die sites bevinden zich planologisch op locaties waar zij zonder probleem verder
kunnen ontwikkelen. Enkele daarvan zijn planologisch gekneld (zonevreemd), waardoor, ondanks de functie (vb. B&B, horeca) én de gunstige ligging op het netwerk, geen ontwikkeling
mogelijk is.
Het gemeentelijk RUP Duikeldam maakte deel uit van de eerste reeks RUP’s die binnen de gemeentelijke ruimtelijke visie over de zonevreemde horeca en recreatie werden opgestart. In die
eerste reeks werden de gemeentelijke RUP’s B&B Euverbraecke, Brasserie De Hen, Hof ter Saksen en Arboretum Grootenbosch definitief vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 24 oktober 2017.
De provincie, het Departement Landbouw en Visserij en het Departement Omgeving hadden
verschillende bezwaren over het programma van RUP Duikeldam dat ook als te zwaar beschouwd werd.
Het ontwerp werd nu afgeslankt: de B&B valt volledig weg, samen met de autoparking langs de
overzijde van de weg. Ook het maximale bouwvolume (woning + reca = 2000 m3) werd verminderd.
De goedkeuringsprocedure werd op basis van het nieuwe voorstel hernomen.
Aan alle betrokken besturen en instellingen werd opnieuw advies gevraagd.
Het RUP Duikeldam bestaat uit een toelichtingsnota, een plan van de feitelijke en juridische toestand en een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften.
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In toepassing van het plan-MER-decreet werd een screening uitgevoerd. Op 18 oktober 2016
deelt de dienst Veiligheidsrapportering mee dat er geen aanzienlijke effecten verwacht worden
inzake externe veiligheid en op 13 juli 2017 deelt de dienst MER mee dat de opmaak van een
voorafgaande planMER aan dit RUP niet nodig is.
Op 23 april 2018 adviseerde de GECORO het ontwerp-RUP Duikeldam gunstig met algemene
stemmen mits de uitbreiding van het bestaande bouwvolume (vormgeving, aard en kleur van
materialen, enz.) op een goede manier ingepast wordt in de omgeving (open agrarisch gebied).
Op 17 mei 2018 vond de plenaire vergadering plaats met alle betrokken instellingen en besturen. Hierop werden alle ingekomen adviezen besproken. De Provincie en Departement Omgeving gaven een ongunstig advies. Zij stellen dat het voorzien van een nieuwe volwaardige horeca-zaak in dit open ruimtegebied strijdig wordt bevonden met het RSV, het PRS en het GRS.
Op 16 juli 2018 besliste het college om het RUP Duikeldam ongewijzigd maar gemotiveerd verder het proces te laten doorlopen. Het ontwerp-RUP werd nog extra gemotiveerd door het studiebureau. Op 10 december 2018 besliste het college om het bijkomend gemotiveerde RUP Duikeldam voor te leggen aan de gemeenteraad;
Mits akkoord van de gemeenteraad wordt het bijgevoegde ontwerp-RUP Duikeldam, bestaande
uit een toelichtingsnota, een plan van de feitelijke en juridische toestand en een grafisch plan
met stedenbouwkundige voorschriften voorlopig vastgesteld.
Het voorlopig vastgestelde ontwerp-RUP dient overeenkomstig artikel 2.2.14 en volgende van
de VCRO bekendgemaakt en onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen.
De resultaten daarvan worden, na advisering door de GECORO, ter beoordeling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Punt 06:

Goedkeuring wegenis- en rioleringswerken verkaveling GaverlandstraatGuldenvliesstraat Melsele, nv Woningbouw Verelst. (D 31)
.

De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 30 mei 2017 het wegtracé goed voor de
verkaveling Gaverlandstraat-Guldenvliesstraat Melsele.
In zitting van 12 juni 2017 verleende het college de vergunning voor deze verkaveling voor 18
bouwkavels met aanleg van nieuwe wegenis na afbraak van de bestaande stallingen.
Door de verkavelaar, Woningbouw Verelst nv, Mechelsesteenweg 35 te 2840 Rumst, wordt nu het
ontwerp voorgelegd voor het uitvoeren van de wegenis- en rioleringswerken.
De kosten voor deze infrastructuurwerken vallen integraal ten laste van de verkavelaar.
De plannen werden in overleg met onze technische dienst aangepast in functie van de verkaveling Farnèselaan en het fietspad tussen wijk Viergemeet en Gaverlandstraat.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 het ontwerp voor het uitvoeren van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling Gaverlandstraat-Guldenvliesstraat in Melsele goed te keuren
 deze beslissing over te maken aan de verkavelaar.

Toelichtingen gemeenteraadszitting 18 december 2018

4

Punt 07:

Goedkeuring verrekening 4 en eindafrekening voor bouw nieuwe schrijnwerkerij
voor het Gemeentelijk Technisch Instituut. (D 31)
.

In vergadering van 20 juni 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen voornoemde
opdracht toegewezen aan TV Van Hauwermeiren-De Tender uit Belsele voor de som van
2 078 805,37 EUR exclusief btw.
Door de aannemer werd een laatste verrekening ingediend de voor verbouwing van het sas van
de stookplaats. Initieel was door de brandweer enkel een RF-deur van 1 uur opgelegd.
Na de werken volgde er een keuring door een erkend organisme. Deze legde op om een sas te
bouwen omwille van het hoge vermogen van de stookplaats.
Kostprijs: 11 713,17 EUR exclusief btw.
De ontwerper, Frans De Soomer, geeft gunstig advies voor deze laatste wijziging.
De eindafrekening van de opdracht bedraagt 2 347 037,61 exclusief btw en herzieningen.
Vermits deze verrekening en de vorige al goedgekeurde verrekeningen door het schepencollege
meer dan 10 % bedragen van het toewijzingsbedrag dient het dossier in overeenstemming met
artikel 43 van het Gemeentedecreet aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.
Budgetsleutel: 2210007/0810GT/TDG35
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de verrekening goed te keuren voor het bedrag van 11 713,17 EUR exclusief btw.
 de eindafrekening goed te keuren voor het bedrag van 2 347 037,61 EUR exclusief btw en herzieningen.

Punt 08:

Vaststelling lastvoorwaarden afbraak hoekpand Albert Panis-/Bijlstraat Beveren.
(D 31)
.

De gemeenteraad besliste in zitting van 27 februari 2018 principieel tot de afbraak van hoekpand
Albert Panisstraat-Bijlstraat en om hiervoor een ontwerper aan te stellen.
Het college heeft in zitting van 9 april 2018 de heer Jan Van Bogaert uit Beveren aangesteld als
ontwerper.
De ontwerper heeft nu het definitief ontwerp ingediend.
De uitgave wordt geraamd op 48 925,14 EUR inclusief btw.
Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden gekozen.
Budgetsleutel: 2210100/0200WE-14OVTDG-TDG3
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor de afbraak van het hoekpand Albert PanisstraatBijlstraat
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 48 925,14 EUR inclusief btw
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.
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Punt 09:

Verkoop bouwgrond Vogelkerslaan te Melsele: (D 31)

a) Lot 22.
De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 27 maart 2018 akkoord met het opstarten
van de verkoopsprocedure voor de loten 21 t.e.m. 34 in de gemeentelijke verkaveling Vogelkerslaan (Haegemolen) in Melsele.
De nodige publiciteit werd gevoerd en het college nam kennis van de kandidaturen met het oog
op het ondertekenen van de verkoopsovereenkomsten.
Voor volgende lot werd de verkoopsovereenkomst al getekend:
Lot
Kadastrale gegevens
Oppervlakte
22
9de afd., sectie E nummer 181T P0000
273,40 m²
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 volgende bouwgrond in de verkaveling Vogelkerslaan te Melsele te verkopen:
Lot
Kadastrale gegevens
Oppervlakte
de
22
9 afd., sectie E nummer 181T P0000
273,40 m²
 het ontwerp van akte goed te keuren.

b) Lot 33.
De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 27 maart 2018 akkoord met het opstarten
van de verkoopsprocedure voor de loten 21 t.e.m. 34 in de gemeentelijke verkaveling Vogelkerslaan (Haegemolen) in Melsele.
De nodige publiciteit werd gevoerd en het college nam kennis van de kandidaturen met het oog
op het ondertekenen van de verkoopsovereenkomsten.
Voor volgende lot werd de verkoopsovereenkomst al getekend:
Lot
Kadastrale gegevens
Oppervlakte
33
9de afd., sectie E nummer 181F2 P0000
269,68 m²
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 volgende bouwgrond in de verkaveling Vogelkerslaan te Melsele te verkopen:
Lot
Kadastrale gegevens
Oppervlakte
de
33
9 afd., sectie E nummer 181F2 P0000
269,68 m²
 het ontwerp van akte goed te keuren.

Punt 10:

Aankoop woning Zillebeek 63 te Beveren. (D 31)

Het college ging in zitting van 12 november 2018 principieel akkoord met de aankoop van de
woning Zillebeek 63 in Beveren ter realisatie van de rooilijn.
De woning op en met grond is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 112X en heeft
een oppervlakte van 494 m².
Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 5 november 2018, werd er
met de eigenaar een akkoord bereikt.
De koop-/verkoopovereenkomst werd reeds ondertekend.
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In toepassing van de artikelen 94, al. 1,1° en 160,§1 en §2 van het Gemeentedecreet heeft de financieel expert (delegatiebesluit gemeenteraad d.d. 24 februari 2015, in toepassing van artikel
160 §2, derde lid van het Gemeentedecreet) visum verleend voor deze aankoop.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de woning op en met grond Zillebeek 63 te Beveren, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C
nummer 112X met een oppervlakte van 494,00 m² aan te kopen
 het ontwerp van akte goed te keuren.

Punt 11:

Aankoop gronden project Leurshoek te Beveren. (D 31)

Het college ging in zitting van 12 november 2018 akkoord met de principes voor de kostenverdeling met de private ontwikkelaar in het project Leurshoek.
Voor de realisatie van dit project dient de gemeente nog enkele percelen aan te kopen. Deze
gronden zijn kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B nummer 561G met een oppervlakte van 914
m² en nummer 563K met een oppervlakte van 8 598 m².
Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba werd er zowel met de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting als het OCMW van Beveren een akkoord bereikt.
Deze aankopen geschieden om reden van openbaar nut en kaderen in doelstellingen die te maken hebben met het sociaal woonbeleid.
Krediet is beschikbaar op budget 2018, AR2200000 BI 062000 WONEN45 en AR2200000 BI062000
TDW95.
In toepassing van de artikelen 94, al. 1,1° en 160,§1 en §2 van het Gemeentedecreet heeft de financieel expert (delegatiebesluit gemeenteraad d.d. 24 februari 2015, in toepassing van artikel
160 §2, derde lid van het Gemeentedecreet) visum verleend voor deze aankoop.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de gronden, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B nummer 561G met een oppervlakte van
914 m² en nummer 563K met een oppervlakte van 8 598 m² aan te kopen voor het project
Leurshoek
 het ontwerp van aktes goed te keuren.

Punt 12:

Aankoop grond RUP Ropstraat te Haasdonk. (D 31)

Voor de realisatie van het RUP Ropstraat Haasdonk dient de gemeente verschillende gronden
aan te kopen.
Eén van deze gronden is kadastraal gekend 10de afdeling, sectie A deel van nummer 789. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Bavo De Prekel, beëdigd landmeter te Beveren,
op 19 juli 2018, heeft het perceel een oppervlakte van 4 877,48 m².
Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 12 oktober 2017, hebben we met de eigenaar een akkoord in der minne bereikt.
De koop-/verkoopovereenkomst werd reeds ondertekend.
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Krediet is beschikbaar op budget 2018, DUURZAAM78, AR 2202000, BI 0200WE.
In toepassing van de artikelen 94, al. 1,1° en 160,§1 en §2 van het Gemeentedecreet heeft de financieel expert (delegatiebesluit gemeenteraad d.d. 24 februari 2015, in toepassing van artikel
160 §2, derde lid van het Gemeentedecreet) visum verleend voor deze aankoop.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 het perceel gelegen aan de Ropstraat in Haasdonk, kadastraal gekend 10de afdeling, sectie A
deel van nummer 789 met een oppervlakte van 4 877,48 m² aan te kopen voor de realisatie
van het RUP Ropstraat;
 het ontwerp van akte goed te keuren.

Punt 13:

Goedkeuring wijzigingen arbeidsreglement Kunstacademie. (D 22)

Het arbeidsreglement voor de gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans van toepassing op 1 september 2015 werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 juli
2015.
Aan de gemeenteraad wordt het aangepaste arbeidsreglement voorgelegd.
Dit aangepaste reglement is gebaseerd op de wijzigingen in de regelgeving (nieuw decreet
DKO) en op het model van OVSG.
Het protocol van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité (syndicaal overleg) van 30
november 2018 wordt aan het dossier toegevoegd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste arbeidsreglement voor de Kunstacademie goed te keuren.

Punt 14:

Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling gemeentepersoneel. (D 11)

Op 1 januari 2019 wordt het Zorgpunt Waasland opgericht en worden personeelsleden vanuit
OCMW en gemeente overgedragen naar de nieuwe organisatie.
In overleg met alle betrokken partijen werd een terugkeerregeling voor deze medewerkers opgesteld die opgenomen dient te worden in de rechtspositieregeling van zowel gemeente als
OCMW.
Dit voorstel werd besproken in het MAT van 8 november 2018 en werd door hen positief geadviseerd.
Het bestaande artikel 268 wordt vervangen door het volgende nieuwe artikel:
Art. 268:
§1. Indien een personeelslid wordt overgedragen naar een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn, zonder dat de dienst
van het personeelslid, zoals blijkt uit het organogram, in zijn geheel wordt overgedragen, dan
heeft het personeelslid na het verstrijken van een periode van 6 maanden effectieve tewerkstelling binnen het verband of de vereniging, gedurende 2 kalenderjaren het recht om terug te
keren naar het OCMW van waar het afkomstig is.
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§2. Als het personeelslid zich hierop wenst te beroepen, richt het zijn vraag naar het OCMW. De
terugkeer naar het OCMW kan plaatsvinden op de 1ste van de 2de maand volgend op de
maand waarin het verzoek tot herplaatsing aan het OCMW is gericht.
§3. Het personeelslid verkrijgt bij de heraanstelling binnen het OCMW de salarisschaal die het
verworven had in de functionele loopbaan van de functie die het oorspronkelijk bekleedde in
het OCMW, waarbij, in zoverre gelijklopend, de graad-, schaal- en niveauanciënniteit van het
personeelslid wordt verhoogd met de periode van tewerkstelling in het verband of de vereniging.
Deze regeling geldt ongeacht of de functie die het personeelslid bekleedde in het verband of
de vereniging volgens een andere salarisschaal werd vergoed.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijziging van de rechtspositieregeling goed te keuren.

Punt 15:

Goedkeuring beheersovereenkomst gemeente-OCMW. (D 11)

In uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur en met het oog op de integratie van OCMW in de
gemeente met ingang van 1 januari 2019 werd een beheersovereenkomst opgesteld.
Het ontwerp bevindt zich in bijlage.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de beheersovereenkomst gemeente en OCMW goed te keuren.
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