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SECRETARIE 

   

 

Overzichtslijst van de beslissingen gemeenteraad van 30 juni  2020 

 
 

1.  Goedkeuring van de jaarrekening 2019 OCMW Beveren, zoals vastgesteld door de raad voor 
maatschappelijk welzijn in zitting van 30 juni 2020 en als volgt samengesteld: 

- De beleidsnota: evaluatie uitgevoerd beleid en de doelstellingenrealisatie 

- Financiële nota met de wettelijke schema's 
- Samenvatting van de algemene rekeningen 

- Toelichting 

Het resultaat op kasbasis 2019 bedraagt 8 147 415,90 EUR. 
De autofinancieringsmarge 2019 bedraagt 1 838 610,96 EUR. 

Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2019 bedraagt 102 933 450,32 EUR. 

2.  De jaarrekening 2019 gemeente Beveren wordt vastgesteld en aan de toezichthoudende 

overheid ter goedkeuring overgemaakt. Deze is als volgt samengesteld: 

- De beleidsnota: evaluatie uitgevoerd beleid en de doelstellingenrealisatie 
- Financiële nota met de wettelijke schema's 

- Samenvatting van de algemene rekeningen 

- Toelichting 
Het resultaat op kasbasis 2019 bedraagt 42 427 937,31 EUR. 

De autofinancieringsmarge 2019 bedraagt 14 124 971,17 EUR. 
Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2019 bedraagt 418 442 867,34 EUR. 

3.  De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/1 wordt vastgesteld. 

Dit beleidsrapport van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk  welzijn 
vormt een geïntegreed geheel en bestaat uit een aangepaste strategische nota, een aange-

paste financiële nota en een toelichting. 
Conform BBC 2020 wordt er niet langer voorzien in een gemeentelijke toelage voor het 

OCMW. Echter, de gemeente moet ervoor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen 

kan nakomen 
Het deel van het beleidsrapport, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk wel-

zijn, wordt goedgekeurd en hiermee de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/1 in 

zijn geheel definitief vasgesteld. 
Conform art. 274 Decreet Lokaal Bestuur wordt  ervoor gezorgd dat het openbare centrum 

voor maatschapelijk welzijn steeds zijn financiële verplichtigen kan nakomen. 

4.  Kennis wordt genomen van de rapportage organisatiebeheersing 2019. 

5.  De wijzigingen aan het GAS-reglement en de bijhorende hernieuwde protocolakkoorden 

worden goedgekeurd. 

6.  Akkoord wordt gegaan met het project rond gezinsondersteuning bij kwetsbare gezinnen. 

De schenking van 15 000 EUR van Monumental Chemical wordt aanvaard en te gebruiken 

voor het project. 

7.  Er wordt overgegaan tot de oprichting van een interbestuurlijk samenwerkingsverband met 
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de betrokken gemeenten uit de eerstelijnszones Waasland (Beveren, Kruibeke, Lokeren, 

Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Zwijndrecht), dat 

instaat voor het beheer van een schakelzorgcentrum. 
De voorwaarden van het  interbestuurlijk samenwerkingsverband 'Schakelzorgcentrum 

Waas'worden  vastgesteld en goedgekeurd. 

Schepen Dirk Van Esbroeck wordt aangeduid als lid van het beheerscomité van het interbe-
stuurlijk samenwerkingsverband 'Schakelzorgcentrum Waas'. 

8.  De raad beslist niet in te gaan op de voorgelegde vraag om te mogen huwen op zaterdag 15 
augustus 2020.  Er worden geen uitzonderingen toegelaten op de algemene regel dat er geen 

huwelijken worden voltrokken op zon- en feestdagen. 

9.  Wegtracé aanvraag omgevingsvergunning IPON, Gentseweg 137-139 te Beveren: ken-
nisname van de drie bezwaren naar aanleiding van het openbaar onderzoek. 

Goedkeuring van het wegtracé van de nieuwe wegenis van de omgevingsvergunnings-

aanvraag van IPON voor het oprichten van 12 eengezinswoningen en 3 meergezinswo-

ningen met 48 wooneenheden, Gentseweg 137-139 in 9120 Beveren. 

10.  RUP Stoop Projects: kennisname ministerieel schorsingsbesluit d.d. 20 mei 2020 van het RUP 

Stoop Projects; 

De argumentatie ingaand tegen de redenen van het ministerieel schorsingsbesluit van voor-
meld RUP wordt goedgekeurd. 

Het RUP Stoop Projects, bestaande uit een aangepaste toelichtingsnota, een plan van de be-
staande en juridische toestand, een grafisch plan, een grafisch register m.b.t. planbaten & -

schade én bijhorende stedenbouwkundige voorschriften (opnieuw) definitief vast te stellen 

zonder bijkomende voorwaarden. 

11.  Nieuwbouw en verbouwing van het Gemeentelijk Technisch Instituut:  principiële be-

slissing tot het renoveren van een turnzaal, klaslokalen en een grote werkplaats. Prin-

cipiële beslissing tot het bouwen van 14 nieuwe klaslokalen en een nieuwe turnzaal. 
Vaststelling van de lastvoorwaarden voor voormelde opdracht  en goedkeuring van de 

raming voor de som van 13 857 246,22 EUR exclusief btw of 14 688 681,00 EUR inclusief 

btw. Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

12.  Vaststelling lastvoorwaarden voor de levering en plaatsing van meubilair ter inrichting 
van het personeelsrestaurant in het Administratief Centrumde Goedkeuring van de ra-

ming voor de som van 200 000 EUR exclusief btw of 242 000 EUR inclusief btw. Als gun-
ningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 

gekozen. 

13.  Vaststelling lastvoorwaarden voor het leveren van brandstoffen aan de pomp middels 

tankkaarten over een periode van 4 jaar en goedkeuring van de geraamde uitgave ten 
bedrage van 796 475,06 EUR exclusief btw of 963 734,82 EUR inclusief btw. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

14.  Goedkeuring van de uitbreiding van het waterleidingnet in de verkaveling Emiel Fleerac-

kerslaan in Melsele en deze beslissing, samen met het advies van de brandweer, over te ma-
ken aan De Watergroep. 

15.  De gronden kadastraal gekend 5de afdeling, sectie B deel van nummer 259/02A en sectie C 

nummer 376X met een oppervlakte van 56,46 m², ter realisatie van de verkaveling gelegen 
aan de Binnendijk in Verrebroek, worden kosteloos overgenomen voor opname in het open-

baar domein. Goedkeuring van de ontwerpakte. 

 

16.  De gronden 1e afdeling, sectie A deel van nummer 341C met een oppervlakte van 35,79 m² 
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worden kosteloos overgenomen voor de realisatie van de rooilijn in de Polderstraat en goed-

keuring van de ontwerpakte. 

17.  Afstand wordt  gedaan van het voorkooprecht op de werkplaats + grond, Doornpark 40 Beve-
ren, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D nummer 1302K met een oppervlakte van 8 635 

m². Notariskantoor Verstraeten & Roegiers wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

18.  Akkoord om voor de gronden 2de afdeling, sectie D deel van nummer 1160B met een opper-
vlakte van 340,00 m² de pacht te verbreken in functie van de realisatie van een fietstunnel 

aan de Gentstraat en goedkeuring ontwerpakte. 

19.  Akkoord om de pacht te verbreken op de gronden 2de afdeling, sectie D deel van nummer 
1220C met een oppervlakte van 187,00 m² in functie van de realisatie van een fietstunnel aan 

de Gentstraat en goedkeuring ontwerpakte. 

20.  Akkoord om de pacht te verbreken op de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C 
nummer 563D deel van nummer 662B met een totale oppervlakte van 4 818,36 m² voor de 

realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) in Melsele en goed-
keuring van de ontwerpakte. 

21.  Akkoord om het perceel 6de afdeling, sectie D deel van nummer 193G2 met een oppervlakte 

van 78 m² gelegen aan de Molenstraat in Kieldrecht te verkopen ter realisatie van het afkop-
pelingsproject waterloop 8.042 en goedkeuring ontwerpakte. 

22.  Akkoord om de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 661A 

met een oppervlakte van 20,70 m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad F425 (tus-
sen P&R Melsele en Trepelandstraat) in Melsele en goedkeuring van de ontwerpakte. 

23.  Akkoord om de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 469R 

met een oppervlakte van 40,50 m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad F425 (tus-
sen P&R Melsele en Trepelandstraat) in Melsele en goedkeuring van de ontwerpakte. 

24.  Aankoop van de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummers 495D 
en 495F met een oppervlakte van 847,75 m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad 

F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) in Melsele en goedkeuring van de ontwerpak-

te. 

25.  Akkoord om de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 662B 

met een oppervlakte van 693,36 m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad F425 

(tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) in Melsele en goedkeuring van de ontwerpakte. 

26.  Akkoord om de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C  nummer 496F met een 

oppervlakte van 362,00 m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R 

Melsele en Trepelandstraat) in Melsele en goedkeuring van de ontwerpakte. 

27.  De capaciteit, de contingentering en de inschrijvingsprocedure worden vastgesteld voor het 

schooljaar 2021-2022 voor het gemeentelijk basisonderwijs. 

28.  De voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement van het gemeentelijk basisonderwijs 
met ingang van 1 september 2020 worden goedgekeurd. 

29.  De voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement van het Gemeentelijk Technisch Insti-
tuut met ingang van 1 september 2020 worden goedgekeurd. 

30.  De voorgestelde wijzigingen aan het academiereglement van de kunstacademie met ingang 

van 1 september 2020 worden goedgekeurd. 

31.  Het verzoek van Vlaams Belang met de vraag dat de gemeenteraad van Beveren praktijktes-

ten, een middel dat met ‘uitlokking’ een vermoeden van discriminatie moet aantonen afwijst 

wordt verworpen. 

32.  Het verzoek van Groen om praktijktesten voor de woningmarkt op gemeentelijk niveau door 

te voeren wordt verworpen. 
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