SECRETARIE

Overzichtslijst van de beslissingen gemeenteraad van 26 mei 2020

1.

De gemeenteraad verleent positief advies aan de jaarrekeningen over 2019 van de 11 kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente Beveren
Exploitatie

2.

3.

4.

Investeringen

gemeentelijke
toelage

Overschot/
tekort

gemeentelijke overschot/
toelage
tekort

1

Beveren Sint Martinus

74.376,62

17.976.29

0,00

0,00

2

Beveren OLV van Bijstand

0

25.533,19

45.221,94

-3.932,50

3

Beveren Sint-Jan Evangelist

21.551,91

24.488,14

35.621,38

0

4

Doel - OLV Ten Hemel Opgenomen

6.645

5.654,76

37.679,47

0,00

5

Haasdonk - Sint Jacobus de
Meerdere

25.154,03

36.379,26

18.919,05

2.343,45

6

Kallo - S.S. Petrus en Paulus

23.302,59

27.254,21

46.063,58

0,00

7

Kieldrecht - Sint Michiel

29.906,00

10.623,04

112.977,99

0,00

8

Prosperpolder (Kieldrecht)Sint Engelbertus

8.449,04

5.105,96

0,00

0,00

9

Melsele - OLV Hemelvaart

0,00

18.423,83

0,00

0,00

10 Verrebroek - Sint Laurentius 23.776,65

16.286,82

0,00

0,00

11 Vrasene - Heilig Kruis

72.380,57

0,00

-2.500

31.498,30

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde meerjarenplanning 2020-2025 en het hierin passende budget 2020 van de 11 kerkbesturen en de afsprakennota 2020-2025 tussen de
gemeente en het Centraal Kerkbestuur goed te keuren.
Akkoord met de bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen om toestemming te geven aan LAGO Beveren De Meerminnen om bij ING uitstel
van kapitaalaflossingen te vragen in het kader van de geldende steunmaatregelen in de
strijd tegen het Coronavirus waardoor de versterkte overheidswaarborg wordt verlengd
met een termijn van 6 maanden tot 31 maart 2043.
Intekening uitgifte aandelen Apt: intekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu 21 653 aandelen aan een eenheidsprijs van 24,83 EUR voor een totaal
bedrag van 537 643,99 EUR.
De volstorting van de nieuwe aandelen Apt worden gefinancierd door aanwending van de
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

aanwezige liquiditeiten in de rekeningsectoren Apt, Apg en Ape aangezien deze liquiditeiten
ruimschoots volstaan en bijgevolg geen eigen inbreng noch lening noodzakelijk is.
Aan Intergem mag meegedeeld worden dat de gemeente interesse heeft in maximaal 5.079
bijkomende aandelen Apt voor een bedrag van 126 121,57 EUR te verwerven indien deze beschikbaar zouden zijn omdat niet alle deelnemers hebben ingetekend op de hen toegewezen
aandelen.
De volstorting van de toegewezen bijkomende aandelen Apt eveneens te financieren door
aanwending van de aanwezige liquiditeiten in de rekeningsectoren Apt, Apg en Ape aangezien deze liquiditeiten ruimschoots volstaan en bijgevolg geen eigen inbreng noch lening
noodzakelijk is.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële diensten
van Fluvius.
Het voorstel van convenant gevangenisbibliotheken voor de beleidsperiode 20202025 voor de bibliotheekwerking in PI Beveren en het hieraan gekoppelde jaarlijks subsidiebedrag ten bedrage van 28 200 EUR wordt goedgekeurd.
Er wordt beslist deel te nemen aan het project ‘Waasland Klimaatland’ gedurende deze beleidsperiode en stort een jaarlijkse projectbijdrage van 5.000 euro aan Interwaas, Lamstraat
113, 9100 Sint-Niklaas.
Er wordt beslist tot het ‘Burgemeestersconvenant’ met een joint SECAP, een gezamenlijke
ondertekening van het convenant samen met de andere Wase lokale besturen en neemt
kennis van bijhorende engagementen.
De burgemeester of een vertegenwoordiger wordt gemachtigd om het intekenformulier van
het ‘Burgemeestersconvenant’ te ondertekenen.
De gezamenlijke ondertekening van de Wase lokale besturen wordt samen met de deelnemende gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen ingepland dit najaar.
Goedkeuring wordt gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst Havenlandklassen.
Akkoord wordt gegaan met de nominatieve toekenning van topsportsubsidies 2020 als volgt:
Waasland-Beveren: 100 000 euro
Asterix AVO Beveren: 98 000 euro
Basics Melsele: 63 000 euro
Beveren Lions: 4 500 euro
TC Beckhand: 4.500 euro
Atletiek Volharding: 4 500 euro
Svelta Heren + Dames: 4 500 euro
BMV Volleybal: 1 500 euro
Akkoord wordt gegaan het algemeen premiereglement stedenbouw en energie, goedgekeurd
gemeenteraad 21 juni 2016, op te heffen en het nieuwe algemeen premiereglement stedenbouw en energie, inclusief de 3 nieuwe premies, goed te keuren.
Kennisname van de beslissing van de deputatie van 19 maart 2020 tot schorsing van het RUP
Ropstraat te Haasdonk.
Het gewijzigde ontwerp RUP Ropstraat, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan met
weergave van de bestaande en de juridische toestand, een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan wordt (opnieuw) definitief vast gesteld op
basis van onderstaande wijzigingen en overwegingen:
 Overwegende artikel 2.2.23.§3. uit de VCRO.
“§ 3. In geval van schorsing beschikt de gemeenteraad over een termijn van negentig
dagen, die ingaat op de dag na de verzending van het schorsingsbesluit aan de gemeente, om het ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw definitief vast te stellen.”
 Overwegende dat het RUP Ropstraat op 28 januari 2020 tijdig opnieuw definitief werd
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11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

vastgesteld;
Overwegende dat het bestaande landbouwbedrijf (woonuitbreidingsgebied sinds
1978) uit het plangebied geschrapt wordt;
Overwegende dat de kadastrale percelen afdeling 10, sectie A, nr(s) 0793E en 0793D
uit de contour van het RUP gehaald worden;
Overwegende dat de kadastrale percelen afdeling 10, sectie A, nr(s) 0793E en 0793D
terugvallen op de bestemming woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan;
Overwegende dat het RUP Ropstraat een grote hoeveelheid woonuitbreidingsgebied
(1,70 ha) omzet naar zone voor groen en kleinschalige sport en recreatie. Overwegende dat dit kadert binnen de strategische doelstelling tot het verminderen van het
ruimtebeslag en het omzichtig omspringen met het aansnijden van bijkomende gebieden;
Overwegende dat door het RUP Ropstraat een aanzienlijke oppervlakte een zachte
bestemming krijgt waardoor er geen invulling gegeven kan worden aan het woonuitbreidingsgebied. Zonder herbestemming is het, de dag van vandaag, volledig ontwikkelbaar d.m.v. een groepswoningbouwproject;
Overwegende dat het RUP Ropstraat enkel een kleinschalige afwerking langsheen de
uitgeruste weg (Ropstraat) voorziet;
Overwegende dat het RUP Ropstraat kadert binnen de toepassing van de maatregelen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) ter bevordering van het ruimtelijk rendement.

De bevoegdheid voor de wegmarkeringen gedurende 2020 worden overgedragen aan het
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas als inhouse opdracht.
De bevoegdheid voor de rioolkolkenreiniging gedurende 2020 wordt overgedragen aan het
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas als inhouse opdracht.
Onderhouden van diverse Beverse sporthallen: vaststelling van de lastvoorwaarden volgens
voorgelegd ontwerp en goedkeuring van de geraamde uitgave ten bedrage van
320 144,66 EUR exclusief btw, of 387 375,04 EUR inclusief btw en als gunningswijze wordt de
openbare procedure gekozen.
Aankoop van een telescopische tribune te sporthal Beveren: vaststelling van de lastvoorwaarden volgens voorgelegd ontwerp en goedkeuring van de geraamde uitgave ten bedrage
van 160 000 EUR exclusief btw of 193 600 inclusief btw en als gunningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking gekozen.
De raming van het dossier "bouw klassenblok GTI" wordt aangepast naar het inschrijvingsbedrag van de enige inschrijver, nl. 2 768 013,51 EUR inclusief btw.
Studie en uitvoering van de stroomonderbreking van de hulpbron te Freethielstadion: vaststelling van de lastvoorwaarden volgens voorgelegd ontwerp en goedkeuring van de raming
voor de som van 391 500 EUR exclusief btw of 473 715 EUR inclusief btw en als gunningswijze
wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking gekozen.
Huren van Microsoft Licenties gedurende 29 maanden: vaststelling van de lastvoorwaarden
voor deze opdracht en goedkeuring van de raming voor de som van 551 000 EUR exclusief
btw, of 666 710 EUR inclusief btw en als gunningswijze wordt de aankoopcentrale (conform
artikel 47 van de wet van 17 juni 2016) gekozen.
De voorgelegde bezettingsovereenkomsten worden afgesloten met Infrabel voor de aanleg
van een fietspad naast spoorlijn 59.
Akkoord wordt gegaan met de privatieve inrichting voor aanleg van parkeergelegenheid op
een deel van het openbaar domein gelegen op het einde van de Vestingsstraat te Haasdonk
conform de voorgelegde overeenkomst.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

Verkoop perceel KMO-grond, 3e afdeling, sectie C deel van nummer 1354D (voorheen
1354A), nr. 1356V (voorheen deel 1356M) en nummer 1362M (voorheen 1362K) met een oppervlakte van 2 454,06 m², zijnde lot 48 in de KMO-zone Doornpark te Beveren, te verkopen
aan de besloten vennootschap JDS-Invest uit Kallo. Goedkeuring wordt gehecht aan de
voorgelegde ontwerpakte.
Verkoop perceel grond aan de Kapeldijkstraat te Kallo, kadastraal gekend 8e afdeling, sectie F zonder nummer met een opgemeten oppervlakte van 420 m² te verkopen aan de aanpalende eigenaar in functie van de buitenaanleg van de kantoorvilla, Kapeldijkstraat 2 te
Kallo. Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte.
Akkoord met de verkoop van het perceel, gekend sectie D deel van nummer 560N met een
oppervlakte van 3 485,17 m², projectgrond op de hoek van de Hof ter Wellelaan en de Bosdamlaan te Beveren en goedkeuring te hechten aan de voorgelegde ontwerpakte.
Aankoop van een perceel grond, 1e afdeling, sectie B deel van nummer 453B met een oppervlakte van 130,89 m² voor de heraanleg van de Ciamberlanidreef te Beveren en goedkeuring van de ontwerpakte.
De huidige overeenkomst inzake scholengemeenschap "Scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Beveren-Kruibeke" in de vorm van een interlokale vereniging met zes
schooljaren wordt verlengd vanaf 1 september 2020 tot 31 augustus 2026 in de vorm van
een interlokale vereniging.
De aanpassing van de maximumfacturen voor het schooljaar 2020-2021 voor het gemeentelijk basisonderwijs wordt goedgekeurd.
Goedkeuring wordt gehecht aan de overeenkomst “interlokale vereniging kunstacademie
Beveren-Kruibeke.
Bekrachting collegebeslissing en kennisname agenda buitengewone algemene vergadering
van Ibogem van 05 mei 2020. Vaststelling mandaat van Lientje De Schepper als effectief
vertegenwoordiger namens de gemeente in de buitengewone algemene vergadering van
Ibogem d.d. 05 mei 2020 en vaststelling mandaat Heidi Werrens als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in voormelde vergadering.
Algemene vergadering Interwaas d.d. 27 mei 2020.
Kennisname van de agenda van de algemene vergadering van Interwaas d.d. 27 mei 2020.
Vaststelling mandaat van Jeroen Verhulst als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor de algemene vergadering van Interwaas d.d. 27 mei 2020. Vaststelling mandaat Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in
voormelde vergadering.
Algemene vergadering IGS Westelede d.d. 02 juni 2020.
Kennisname van de verslaggeving van de bestuurder en goedkeuring van de agendapunten
van de algemene vergadering van IGS Westlede d.d. 02 juni 2020.
Kennis wordt genomen van de verslaggeving van de bestuurder van Intergem en
goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering
van Intergem van 18 juni 2020.
Het mandaat van Roger Heirwegh als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem van 18 juni 2020 wordt vastgesteld, alsook het mandaat van Jeroen Verhulst als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in de algemene vergadering tevens jaarvergadering.
In geval van een fysieke algemene vergadering de vertegenwoordiger die namens onze gemeente zal deelnemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem
op 18 juni 2020 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
de gemeenteraad.
Kennisname agenda van de jaarvergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linker-
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32.
33.
34.

scheldeoever op 10 juni 2020.
Vaststelling mandaat van Veerle Vincke als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor de jaarvergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 10
juni 2020 en vaststelling mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente voor de jaarvergadering der aandeelhouders van Maatschappij
Linkerscheldeoever op 10 juni 2020.
Het verzoek van Groen om de gemeenteraad via videoconferentie en livestream vanaf juni te
organiseren wordt verworpen.
Het verzoek van Groen om gemeentelijke maatregelen te treffen binnen de gemeente Beveren met het oog op dreigend watertekort wordt verworpen.
Het punt van Groen: motie tegen het ontwerpplan van Niras over de geologische berging van
het hoogradioactief afval in België wordt bij hoogdringendheid behandeld. Het punt zelf
wordt verworpen.
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