SECRETARIE

Overzichtslijst van de beslissingen gemeenteraad van 27 oktober 2020

1.

2.

De raad gaat akkoord volgende, door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van de
Nieuwe gemeentewet genomen, politieverordeningen te bekrachtigen:
 politieverordening d.d. 13 oktober 2020 houdende maatregelen ter afremming van
het coronavirus - restaurants op het grondgebied van de gemeente Beveren mogen
geopend zijn vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 23.00 uur, en dit vanaf woensdag 14 oktober 2020.
 politieverordening d.d. 19 oktober 2020 houdende maatregelen ter afremming van
het coronavirus - elke persoon boven de leeftijd van 12 jaar moet op de begraafplaatsen ten allen tijde een masker dragen dat de mond en de neus bedekt, vanaf heden
tot herevaluatie.
De raad beslist:
 de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op het openen van
drankgelegenheden na het sluitingsuur of voor het openingsuur (hernieuwing 20202025) zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019, wijzigt naar 1
januari 2021.
 de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op nachtwinkels
(2020-2025) zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019, wijzigt
naar 1 januari 2021.
 de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken (2020-2025) zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019, wijzigt naar 1 januari 2021.
 de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op standplaatsen tijdens marktdagen feest- en avondmarkten of jaarmarkten (2020-2025) zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019, wijzigt naar 1 januari 2021 op
voorwaarde dat de marktkramer op de week- en maandmarkten gebruik maakt van
het consignatiesysteem.
 de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op de privatisering
van het openbaar domein (2020-2025) zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17
december 2019, wijzigt naar 1 januari 2021 met uitzondering van de onder art. 2, §3
genoemde “containers” en “werfinstallaties” en onder art. 2, §5 genoemde “private
leidingen”.
 conform art. 2, 1° van het Decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen
voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis,
een volledige vrijstelling toe te staan van de retributie die de vergunninghouder moet
betalen voor 2020 met uitzondering van de retributie voor de bestuurderspas.
 conform art. 2, 2° van het Decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen
voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis,
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een volledige vrijstelling toe te staan van de belasting die de vergunninghouder moet
betalen voor 2020
 de wijzigingen worden verwerkt in een geactualiseerde en gecoördineerde versie van
de betrokken reglementen.
 dit reglement wordt bekend gemaakt conform art. 286, §1, 1° en 287 van het Decreet
Lokaal Bestuur.
 conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, brengt de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit reglement.
De raad gaat akkoord dat als steunmaatregel de huurders en concessionarissen die een gemeentelijke accommodatie in het handels-, shopping-, en horecagebeuren hebben voor de
periode van maart 2020 tot en met december 2020 vrij te stellen van het betalen van huur of
concessievergoeding op voorwaarde dat deze vrijstelling terechtkomt bij de effectieve uitbater.
Vervolgens beslist de raad als steunmaatregel de sportclubs die op jaarbasis gemeentelijke
sportaccommodatie huren voor de periode van april 2020 tem december 2020 vrij te stellen
van het betalen van huur.
Groepsaankoop elektriciteit – de raad beslist:
 in te stappen in de groepsaankoop voor elektriciteit georganiseerd door Interwaas.
 voor aardgas via het VEB als aankoopcentrale te werken en een voorstel te vragen
aan het VEB.
De raad gaat akkoord met de voorlopige vaststelling van het ontwerp gemeentelijk RUP wijziging BPA Begraafplaats, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan voorkooprecht, een
grafisch plan, een grafisch register m.b.t. planbaten & -schade én bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.
De raad beslist principieel tot het vernieuwen van de telefonie in kader van verhuis naar het
nieuwe Administratief Centrum.
Akkoord wordt gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden en goedkering wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 370 000 EUR exclusief btw, of 447 700 EUR
inclusief btw op 4 jaar. Als gunningswijze wordt de openbare procedure (aankoopcentrale)
gekozen.
De raad gaat akkoord met het voorstel van samenwerkingsovereenkomst met vzw Aangenaam Winkelen Beveren en de bijhorende afspraken rond overheidsopdrachten.
De raad gaat akkoord met het herplaatsen van de lopende verzekeringspolissen van de gemeente en het OCMW Beveren en de Politiezone Wano, en dit overeenkomstig art.56, § 4 met
toepassing van artikel 269, van het decreet lokaal bestuur.
Door de raad wordt goedkeuring gehecht aan de kaderovereenkomst Duurzame gebouwen
tussen de gemeente en Intergem, Franz Courtensstraat 11, te Dendermonde.
De raad stemt in met de aanpassing van de raming voor het onderhouden van meerdere
sporthallen in de gemeente Beveren gedurende vier jaar naar het inschrijvingsbedrag (onderhoud met waarborg) conform het voorstel van Cegelec Building Services (Vinci Facilities)
naar het inschrijvingsbedrag van 456 554,96 EUR inclusief btw.
De raad gaat akkoord om op de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie E deel van
nummer 123A met een oppervlakte van 323,95 m² de pacht te verbreken voor de realisatie
van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) in Melsele en hiervoor de ontwerpakte goed te keuren.
De raad beslist de gronden gelegen voor de rooilijn in de Oude Dorpsstraat in Vrasene, kadastraal gekend 4de afdeling, sectie C nummers 1675N, 1675P en 1675R met een oppervlakte
van 65,21 m² kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein en de ontwerp-
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akte hiervoor goed te keuren.
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De raad beslist lot 30, Eedverbondlaan te Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G
deel van nummer 780A met een oppervlakte van 189,31 m², te verkopen en het ontwerp van
akte goed te keuren.
Vervolgens beslist de raad lot 31, Eedverbondlaan te Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G deel van nummer 780A met een oppervlakte van 278,73 m², te verkopen en het
ontwerp van akte goed te keuren.
De raad gaat akkoord de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie E deel van nummer
123A met een oppervlakte van 323,95 m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad
F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) te Melsele en het ontwerp van akte goed te
keuren.
De raad beslist de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 498A
met een oppervlakte van 557,31 m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad F425
(tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) te Melsele en hiervoor de ontwerpakte goed te keuren.
De raad gaat akkoord de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool te Beveren voor het schooljaar 2020-2021, conform het voorgelegd voorstel, goed te
keuren.
De raad gaat akkoord de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool te Haasdonk voor het schooljaar 2020-2021, conform het voorgelegd voorstel, goed te
keuren.
De raad gaat akkoord de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool te Kallo/Lindenlaan voor het schooljaar 2020-2021, conform het voorgelegd voorstel,
goed te keuren.
De raad gaat akkoord de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Melsele voor het schooljaar 2020-2021, conform het voorgelegd voorstel, goed te keuren.
De raad gaat akkoord de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Vrasene voor het schooljaar 2020-2021, conform het voorgelegd voorstel, goed te keuren.
De raad gaat akkoord de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Kieldrecht voor het schooljaar 2020-2021, conform het voorgelegd voorstel, goed te
keuren.
De raad gaat akkoord de aanwending van het lestijdenpakket voor het Gemeentelijk Technisch Instituut voor het schooljaar 2020-2021, conform het voorgelegd voorstel, goed te keuren.
De raad gaat akkoord de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool Kunstacademie voor het schooljaar 2020-2021, conform het voorgelegd voorstel, goed
te keuren.
Het dossier "Verlenging Erfpunt, goedkeuren beleidsplan 2021-2026 en uitbreiden werkingsgebied met de stad Lokeren en de gemeente Zwijndrecht" wordt door de raad goedgekeurd.
De raad gaat akkoord volgend punt bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda: aanpassing lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht “verbindingsriolering Melselestraat”.
De raad keurt de aangepaste lastvoorwaarden voor de opdracht verbindingsriolering
Melselestraat goed, alsook de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.
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