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SECRETARIE 

   

 
Overzichtslijst van de beslissingen gemeenteraad van 29 september  2020 

 
 

1.   Ontslag raadslid Bjorn Vaerenbergh en eedaflegging Jozef Schelfhout als nieuw raadslid. 

 Kennis wordt genomen van het ontslag van Bjorn Vaerenbergh als raadslid van de gemeente 
Beveren. Goedkeuring wordt gehecht aan de geloofsbrieven van de heer Jozef Schelfhout. 
Akte wordt genomen van de eedaflegging van de heer Jozef Schelfhout als raadslid van de 

gemeente Beveren.  De heer Jozef Schelfhout wordt achteraan op de rangorde van de raad-
sleden ingeschreven. 

2.   Bekrachtiging door de raad van de door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van 
de Nieuwe  gemeentewet genomen politieverordening d.d. 16.09.2020 houdende maatrege-

len ter afremming van het coronavirus – verplichting tot het dragen van een mondmasker in 
bepaalde zones op het grondgebied op 20.09.2020. 

3.   Bekrachtiging van de door de burgemeester op 17.9.2020 genomen politieverordening naar 

aanleiding van voetbalwedstrijden in het stadion van KRS Waasland-SK Beveren gedurende 
het seizoen 2020/2021, houdende het verbod op het schenken in glazen recipiënten op het 

openbaar domein en in de voor publiek toegankelijke plaatsen in de Klapperstraat vanaf 02 
uur voor de wedstrijd tot 1 uur na de wedstrijden. 

4.   Kennis wordt genomen van de opvolgingsrapportering 2020 van het lokaal bestuur Beveren. 

5.   Aan de burgemeester en de algemeen directeur wordt toestemming gegeven om het reeds 
door de Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed onderte-

kende Sociaal Woonbeleidsconvenant te onderteken namens de gemeente Beveren.  

6.   Definitieve vaststelling RUP Stoop Projects: kennis wordt genomen van het ministerieel 
schorsingsbesluit dd. 20.05.2020 en het schorsingsbesluit van de Deputatie d.d. 13.08.2020 

voor het RUP Stoop Projects. Goedkeuring wordt gehecht aan de aanvullende argumentatie 
ingaand tegen de redenen van de schorsingsbesluiten van de minister en de Deputatie voor 

voormeld RUP, zoals opgenomen in de aangepaste toelichtingsnota. Het RUP Stoop Projects, 

bestaande uit een aangepaste toelichtingsnota, een plan van de bestaande en juridische toe-
stand, een aangepast grafisch plan, een grafisch register mbt planbaten &  -schade en bijho-

rende aangepaste stedenbouwkundige voorschriften definitief vast te stellen zonder bijko-

mende voorwaarden. 

7.   Wegtracé wegenis- en rioleringswerken nieuwe insteekweg via Schoolstraat Melsele: kennis 

wordt genomen van het ingediende bezwaar en goedkeuring wordt gehecht aan het wegtra-
cé van de nieuwe wegenis, voor de verkaveling met een nieuwe insteekweg via de School-

straat, met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend staat. 

8.   Het addendum bij de bestaande studieopdracht d.d. 18.11.2011 voor de opdracht “verbin-
dingsriolering Melselestraat wordt goedgekeurd. 

9.   Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpen van huurovereenkomst mbt de 

organisatie van buitenschoolse kinderopvang in GBS Lindenlaan en Haasdonk door bvba ’t 
Boelleke. 
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10.   Lessentabellen Gemeentelijk Technisch Instituut schooljaar 2020/2021: goedkeuring wordt 
gehecht aan de volgende lessentabellen voor het schooljaar 2020/2021 in het G.T.I. Beveren 
* 2e leerjaar, 3e jaar houttechnieken, 2e graad bso en 5e jaar mechanische vormgevingstech-

nieken. 

11.   Vacantverklaring van de voltijdse statutaire functie van algemeen directeur bij wijze van 
aanwerving: 

*de decretale graad van algemeen directeur in voltijds statutair dienstverband vacant te ver-
klaren via aanwerving. Er wordt geen wervingsreserve aangelegd. 
*dat de aanwervingsvoorwaarden opgenomen in de vigerende rechtspositieregeling worden 

in acht genomen. 
*dat aan de kandidaten die vallen onder de waarborgregeling vermeld in artikel 589 §3 van 

het decreet over het lokaal bestuur, vrijstelling wordt verleend voor de selectieprocedure. 
* dat de selectieprocedure, conform bijlage IV van de vigerende rechtspositieregeling wordt 
vastgesteld: 

* dat de selectieprocedure, conform artikel 24 §3 van de vigerende rechtspositieregeling niet 

vergelijkend is. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen op basis van een volledige ver-

gelijking van titels en verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke motivering in 
overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering 
van bestuurshandelingen van 29 juli 1991. 
* dat het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden, conform artikel 18 §4 

van de vigerende rechtspositieregeling 60% per gedeelte bedraagt. Voor het assessment die-
nen de kandidaten geschikt of geschikt onder voorbehoud te bekomen. Alleen de kandidaten 
die geslaagd zijn, worden voor het volgende selectiegedeelte opgeroepen. 
* dat de selectiecommissie als volgt wordt samengesteld: 

1. voorzitter: de heer Steven De Vos, bestuurder A&S Solutions 
2. deskundigen: 

o Jolien Elegheer, selectiedeskundige Poolstok 
o Leo Mares, korpschef politiezone Waasland-Noord 
o Marie Herman, algemeen directeur Diksmuide  

o Philippe Harinck, Vice president Europe Hansgrohe Group 

o Katleen Moons, externe selectiedeskundige (hoofdassessor) 
3. secretaris: een personeelslid van A&S Solutions 

  

* dat de geslaagde kandidaten uit de selectieprocedure zoals voorzien in artikel 4 van dit be-
sluit en de kandidaten zoals vermeld in artikel 3 van dit besluit worden onderworpen aan een 

assessment, dat geldt als een element in de vergelijking van titels en verdiensten tussen de 
kandidaten. Dit assessment is niet eliminerend en resulteert in een kwalitatieve beoordeling. 

Het is enkel adviserend bedoeld voor de aanstellende overheid in het kader van de vergelij-

king van titels en verdiensten. 
* dat tussen de eerste bekendmaking van de vacature op een medium en de uiterste datum 

voor de indiening van kandidaturen,15 kalenderdagen verlopen. De dag van de bekendma-
king van de vacature is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor de indiening van 

de kandidaturen wel. De inhoud van het vacaturebericht wordt vastgesteld in bijlage bij dit 
besluit en maakt onverminderd deel uit van dit besluit. 
* dat de vacature bekend wordt gemaakt via de website van de gemeente, de website van 
A&S Solutions, de website van de VDAB, Jobat Print, Jobat Online, Stepstone en LinkedIn. 
* dat de functiebeschrijving voor algemeen directeur wordt vastgesteld in bijlage bij dit be-

sluit en onverminderd deel uitmaakt van dit besluit. 
  

12.   Goedkeuring van het voorstel om de zichtwaarde van de maaltijdcheques te verhogen naar 8 
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euro per 01.01.2020 om zo de verplichte verhoging te realiseren van de maaltijdcheques via 
de werkgeversbijdrage van 100 euro/vte en realiseert de gemeente tevens een gedeelte van 
de recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro /vte. Akkoord wordt gegaan met het voor-

stel om per 01.01.2020 jaarlijks aan elk personeelslid een lokale handelaarsbon met een 
maximale waarde van 40 euro/vte en ecocheques met een maximale waarden van 50 eu-
ro/vte uit te reiken. Akkoord wordt gegaan met het voorstel  om de waarde van de maaltijd-

cheques voor de periode 01.01 t/m 30.09.2020 éénmalig te compenseren via ecocheques, 

aangezien maaltijdcheques niet met terugwerkende kracht kunnen uitgereikt worden. 

13.   Het verzoek van Groen inzake verbod op vracht- en werfverkeer in schoolomgeving wordt 

verworpen. 

14.   Het verzoek van Groen inzake tijdelijke bouwstop in afwachting van het nieuw beleidsplan 
wonen wordt verworpen. 

15.   Akkoord wordt gegaan met de ontslagaanvraag van de heer Jan Noppe als algemeen direc-
teur van de gemeente Beveren en dit ingevolge oppensioenstelling per 01 oktober 2020. Te-

vens wordt akkoord gegaan met de tijdelijke aanstelling van de heer Jan Noppe als extern 

waarnemend algemeen  directeur bij de gemeente Beveren van 01 oktober tot en met 31 de-

cember 2020. 

 

 
 


