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SECRETARIE 

   

 

Overzichtslijst van de beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn van 30 juni  2020 

 
 

1.  Jaarrekening en –verslag + kwijting bestuurders 2019 Zorgpunt Waasland: 
* gunstig advies 

* kennisname jaarverslag 2019 

* afleveren kwijting voor bestuurders Zorgpunt Waasland mbt boekjaar 2019 

2.  Jaarrekening OCMW 2019: 

* vaststelling jaarrekening 2019 van het OCMW 

* ter goedkeuring voorleggen jaarrekening 2019 OCMW Beveren aan gemeenteraad en  
   toezichthoudende overheid. 

3.  Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020/2025/1, deel openbaar centrum voor maat-

schappelijk welzijn. 

4.  Kennis wordt genomen van de rapportage organisatiebeheersing 2019. 

5.  Kennisname  van volgende pachtoverdrachten met pachtvernieuwing: 

- de pachter van de gronden gelegen te Melsele, Zaveldam en Beversedam, sectie B 866, C  
   1137, C 1138 en C 1149/2, met een oppervlakte van respectievelijk 4 940 m², 1 710 m², 

    4 060 m² en 1 500 m², draagt de pacht over aan zijn zoon met ingang van 1 januari 2020; 
- de pachter van de gronden gelegen te Melsele, Melselestraat, sectie D 521, met een opper- 

   vlakte van 5 540 m² , draagt de pacht over aan zijn zoon met ingang van 1 augustus 2019. 

6.  Akte van ruiling om reden van openbaar nut voor het project Sabot gronden de gronden, ka-

dastraal gekend 9de afdeling, sectie C delen van nummers 220P en 229D met een totale op-
pervlakte van 129,69 m², te ruilen tegen de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C 

delen van nummer 222M met een oppervlakte van 732,26 m² voor de realisatie van het pro-
ject Sabot in Melsele mits een opleg door het OCMW. Goedkeuring wordt gehecht aan de 

voorgelegde ontwerpakte. 

7.  Akkoord wordt gegaan met de verkoop van de gronden gelegen te Beveren, Bosstraat, sectie 
D 893 en D 894, via de procedure van publieke verkoop onder gesloten omslag voor een mi-

nimumwaarde van 94 000 EUR (+ 12,50% kosten) waarbij gewerkt wordt met een recht van 

hoger bod (minimum 1 000 EUR). 

8.  Akkoord wordt gegaan de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van num-

mer 662B met een oppervlakte van 693,36 m², te verkopen aan de gemeente Beveren voor de 
realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) in Melsele.  Goed-

keuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 
 

 


