SECRETARIE

Overzichtslijst van de beslissingen gemeenteraad van 03 maart 2020
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Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegd retributie-en gebruiksreglement culturele
deelinfrastructuur en klaslolaken met ingang van 01 april 2020.
De raad keurt de voorgelegde wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed. De gecoördineerde versie van betreffend reglement wordt goedgekeurd, rekening houdend met de juist goedgekeurde wijzigingen.
Goedkeuring voorgestelde wijzigingen aan bestaande reglement met betrekking tot de
bewoning van het gemeentelijk woonwagenterrein en van de gecoördineerde versie van
het reglement.
Definitieve vaststelling RUP Stoop Projects: kennisname van het voorwaardelijk gunstig
advies van de Gecoro d.d. 25 november 2019 alsook van de adviezen van departement
omgeving, gemeente Kruibeke, stad Sint-Niklaas, gemeente Sint-Gillis-Waas en de 18 bezwaren. Het voorwaardelijk gunstig advies van de Gecoro d.d. 25 november 2019 - behoudens de door het college in zitting van 10 februari 2020 aangehaalde strijdigheid tussen de
voorwaarden 7 en 8 – alsook tegen de adviezen van het departement Omgeving en Deputatie ingaande motivatie van het collegebesluit van 10 februari 2020 wordt beaamd. Definitieve vaststelling na het voorwaardelijk gunstig advies van de gecoro van 25 november
2019 én aan het collegebesluit van 10 februari 2020 aangepaste ontwerp gemeentelijk RUP
Stoop Projects, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan van de bestaande en juridische toestand, een grafisch plan, een grafisch register m.b.t. planbaten & -schade én bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.
Afsluiten samenwerkingsovereenkomst voor het aanstellen van een ontwerper voor de
heraanleg van een gedeelte van de Verrebroekstraat (N451) en de heraanleg van de fietspaden.
Aanstellen ontwerper voor nieuwbouw van een voetbalaccommodatie te Kieldrecht: vaststelling lastvoorwaarden voor aanstellen ontwerper en goedkeuring van de geraamde uitgave ten bedrage van 174 240 EUR inclusief btw en keuze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als gunningswijze.
Opvullen en verzorgen van bloemenmanden en –torens in Beveren gedurende 2020/2023:
vaststelling van de lastvoorwaarden volgens opgemaakt lastenboek en goedkeuring van de
geraamde uitgave ten bedrage van 399894 EUR inclusief btw en keuze van de open procedure als gunningswijze.
Algemeen wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd lastenboek met betrekking tot de
aanstelling van een uitbater voor het personeelsrestaurant van het administratief centrum.
Afsluiten overeenkomst managed services voor 60 maanden: vaststelling van de lastvoorwaarden voor het afsluiten van voormelde overeenkomst en goedkeuring van de geraamde
uitgave ten bedrage van 877 734 EUR inclusief btw voor 60 maanden en als gunningswijze
wordt de aankoopcentrale (Brugge) gekozen conform artikel 47 van de wet van 17 juni
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Vernieuwen van het kopieer- en printerpark: vaststelling van de lastvoorwaarden volgens
opgemaakt lastenboek en goedkeuring van de geraamde uitgave ten bedrage van
695 000 EUR inlcusief btw voor 60 maanden. Als gunningswijze wordt de aankoopcentrale
van de stad Brugge gekozen.
Akkoord wordt gegaan de sportinfrastructuur van de Broederschool Beveren te gebruiken
en goedkeuring te hechten aan de voorgelegde gebruikersovereenkomst.
Goedkeuring ontwerp van opstalrecht tussen de gemeente Beveren en vzw De Nachtvlinders voor de bouw van een nieuwe loods, Poerdam te Haasdonk.
Verkoop projectgrond, perceel 3e afdeling, sectie C nr. 669K2 en deel van nr. 669F2 met een
oppervlakte van 145,91 m², zijnde een projecgrond op de hoek van de Albert Panisstraat en
Bijlstraat te Beveren en goedkeuring ontwerpakte.
Akkoord wordt gegaan met de verlenging van de scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs Beveren-Bazel, kort SGBB, voor de volgende 6 schooljaren,
met ingang van 01 september 2020 tot en met 31 augustus 2026. Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde overeenkomst, alsook aan het intern reglement voor de werking
van het CASS van de scholengemeenschap Beveren-Bazel.
Goedkeuring voorgestelde capaciteit van 160 leerlingen (1A: 112 en 1B: 48) in het eerste
leerjaar voor het Gemeentelijk Technisch Instituut schooljaar 2020/2021 en toekenning extra middelen aan het G.T.I. bij de verhoging van deze capaciteit en dit op basis vn de coëfficiënten in SO55.
Goedkeuring wordt gehecht aan de toetreding van de stad Lokeren tot projectvereniging
Erfpunt.
Dirk Van Esbroeck wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Centrum voor Basiseducatie – Leerpunt Waas & Dender.
Het verzoek van Beveren 2020 inzake behouden van de bomenrijen Drijdijk en geen enkele
bomenrij wordt gekapt vooraleer de bomen op de bufferdijk volgroeid zijn wordt verworpen.
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