SECRETARIE

Overzichtslijst van de beslissingen gemeenteraad van 24 november 2020

1.

2.

De raad neemt kennis van de verhindering van mevrouw Lientje De Schepper wegens ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind van 12 november 2020, vermoedelijk tot en met
10 april 2021.
Goedkeuring wordt gehecht aan de geloofsbrieven van mevrouw Debbie Vlaeminck.
Vervolgens wordt kennis genomen van de eedaflegging als raadslid door mevrouw Debbie
Vlaeminck, die mevrouw Lientje De Schepper als raadslid zal vervangen gedurende de duur
van de verhindering wegens ouderschapsverlof.
Mevrouw Debbie Vlaeminck wordt ingeschreven achteraan op de rangorde van de raadsleden.
De cijfers van het aantal besmettingen met COVID-19 daalden sinds eind juli gestaag door het
invoeren van de diverse dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, ingevoerd bij Ministerieel Besluit. Recent namen de cijfers inzake de
besmettingen met het coronavirus COVID-19 echter opnieuw - aanzienlijk- toe.
De cijfers van het aantal besmettingen met COVID-19 stegen in het hele land, en eveneens in
de gemeente Beveren, exponentieel. De situatie dermate ernstig is dat de Vlaamse Regering
op 27 oktober 2020 diverse bijkomende maatregelen nam, die ingingen op vrijdag 30 oktober
om 18h;
Burgemeester Marc Van de Vijver nam om deze reden op 28 oktober 2020 bij politieverordening bijkomende preventieve maatregelen in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet. Krachtens dit artikel kan de burgemeester op eigen gezag politieverordeningen
uitvaardigen wanneer het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de
bewoners. De verspreiding van het huidige Coronavirus en bijhorende crisis maken ontegensprekelijk een gevaarlijke situatie uit die bijkomende maatregelen en huidige politieverordening verantwoordt.
Door middel van deze verordening werd bepaald dat:
1. Alle sportwedstrijden voor personen jonger dan 12 jaar worden verboden. Trainingen zijn
voor deze personen toegelaten onder volgende voorwaarden:
 De trainingen dienen begeleid te worden vanuit de sportclub
 Er nemen maximaal 20 personen deel
 Er is geen publiek aanwezig
2: De gemeentelijke repetitieruimten en vergaderruimten worden gesloten voor publiek.
De leesruimten van de gemeentelijke bibliotheken worden gesloten.
3: Jeugdactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar mogen maximaal 20 personen deelnemers toelaten.
4: Jeugdcentrum Prosperpolder wordt gesloten.
De maatregelen gingen in vanaf 29 oktober 2020 om 00.00h, en gelden tot en met 30 november 2020.
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3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

De volgende door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe gemeentewet genomen, politieverordening wordt bekrachtigd: Politieverordening d.d. 28 oktober 2020
houdende diverse maatregelen ter afremming van het coronavirus.
Het voorgelegde en aangepaste retributiereglement inzake het gebruik van ondergrondse afvalcontainers wordt goedgekeurd.
De raad hecht goedkeuring aan het voorgelegd retributiereglement op het verstrekken
van huisvuilzakken en ophalen van containers (DIFTAR). Alsook wordt akkoord gegaan
met de voorgelegde tarieven voor het verstrekken van huisvuilzakken, alsook de tarieven voor ophaling in containers (DIFTAR).
De raad hecht goedkeuring aan het projectsubsidiereglement "Jong organiserend talent".
Tevens hecht de raad goedkeuring aan het algemeen subsidiereglement "Financiële en materiële ondersteuning aan jeugdverenigingen in Beveren".
De raad gaat akkoord met de verdeling van het noodfonds COVID19 voor lokale verenigingen
jeugd, sport, cultuur en toe te passen volgens volgende basisprincipes:
a. verdubbeling van de werkingstoelage 2019;
b. extra toelage van 500 EUR voor de verenigingen die een financieel dossier indienden;
c. bijkomende toelage van 1.000 EUR voor de sportclubs die een G-werking hebben;
d. bijkomende toelage van 1.250 EUR voor de podiumverenigingen (koren, orkesten, toneelgezelschappen) die niet vallen onder het reglement muziekmaatschappijen;
e. bijkomende toelage van 1000 EUR voor de senioren- en ziekenzorgverenigingen.
Volgende verenigingen worden toegevoegd aan de lijst van verenigingen die in aanmerking
komen voor extra financiële steun:
- vzw 4Voeters in nood – 5 000 EUR
- Vogelopvangcentrum Kieldrecht – 2 500 EUR
- B-Asiel – 5 000 EUR
- Rode Kruis Beveren – 2 500 EUR
Aan de organisaties die vanwege de Vlaamse overheid reeds een hinderpremie corona ontvingen wel/ geen extra ondersteuning vanuit het noodfonds toe te kennen.
Het voorstel van het gemeentelijk aanvullend reglement betreffende zone 30 km/u te Kallo
wordt door de raad goedgekeurd.
Het voorstel van wijziging van het gemeentelijk aanvullend reglement betreffende de afbakening van de bebouwde kom wordt door de raad goedgekeurd.
De kostenverdeling in kader van voorziene meerwerken bij het aanleggen van fietspaden
langsheen de N450 "Melseledijk" te Beveren (Melsele) evenals de samenwerkingsovereenkomst met Lantis worden door de raad goedgekeurd.
De raad gaat akkoord om de mogelijkheid te benutten om het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas) exclusief aan te stellen voor opdrachten die
Interwaas als kostendelende vereniging kan uitvoeren voor zijn leden. De mogelijkheden
hiervoor zijn opgelijst in art.3 en 6 van de statuten van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om voor opdrachten met een
maximale waarde van de drempel voorzien in artikel 42§1,1°, a) van de wet overheidsopdrachten een overeenkomst met Interwaas af te sluiten waarbij de nadere omschrijving van
de opdracht en de vergoeding op basis van het kostendelend principe wordt vastgelegd.
De raad gaat akkoord met de uitbreiding en verbouwing van het ontmoetingscentrum
Ermenrike te Kieldrecht, alsook met de vaststelling van de aangepaste lastvoorwaarden en
hecht tevens goedkeuring aan de voorgelegde raming voor de som van 1 155 731,15 EUR exclusief btw, of 1 398 434,69 EUR inclusief btw. Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

De raad stemt in met de verkoop van de projectgrond aan het Gravenplein tussen de brandweer en de bibliotheek, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D deel van nummers 1120E en
1120F met een oppervlakte van 6 638,07 m² en dit op basis van de infobrochure "Oproep van
kandidaten" waarbij rekening wordt gehouden met 3 criteria die beoordeeld zullen worden
voor de toekenning van de grond, nl. 1. prijs, 2. de architecturale en landschappelijke kwaliteit en 3. Duurzaamheid. De nodige publiciteit hiervoor dient gevoerd te worden.
De raad gaat akkoord om de KMO-grond, gelegen in het Doornpark, kadastraal gekend 3de
afdeling, sectie C nummer 1346W met een oppervlakte van 1 562,50 m² te verkopen voor een
minimumbedrag van 206 500 EUR (+12,5% kosten) volgens de procedure publieke verkoop
met recht van hoger bod. De nodige publiciteit hiervoor dient gevoerd te worden.
De raad gaat akkoord de gebruiksrechten op de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling,
sectie C deel van nummer 472A met een oppervlakte van 12,38 m² te verbreken voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) te Melsele. Goedkeuring
wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte.
De raad gaat akkoord de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer
472A met een oppervlakte van 12,38 m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad F425
(tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) te Melsele. Goedkeuring wordt gehecht aan de
voorgelegde ontwerpakte.
De raad stemt in met het voorstel om de hiernagenoemde richtingen duaal leren 7BSO te
programmeren op het Gemeentelijk Technisch Instituut vanaf het schooljaar 2021-2022:
* Studiegebied mechanica-elektriciteit
 Elektrotechnicus duaal
 Installateur gebouwenautomatisering duaal
* Studiegebied auto
 Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal
 Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal
* Studiegebied koeling en warmte
 Technicus koelinstallaties duaal
De raad hecht goedkeuring aan de ontbinding van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV).
Door de raad wordt goedkeuring gehecht aan de nieuwe gecoördineerde statuten van de vzw
Toerisme Waasland.
Agenda en vertegenwoordiging buitengewone algemene vergadering van Intergem op
17 december 2020.
Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 17 december 2020.
Tevens wordt goedkeuring gehecht aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Intergem met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Intergem.
Akkoord wordt gegaan dat de vertegenwoordiger van de gemeente die fysiek dan wel
digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Intergem op
17 december 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
De raad verleent haar akkoord over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder
de voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het
standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente) als
een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die
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gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket
zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
Het mandaat van Roger Heirwegh als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in
de buitengewone algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem van 17 december 2020 wordt vastgesteld.
Het mandaat van Jeroen Verhulst als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in de buitengewone algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem van
17 december 2020 wordt vastgesteld.
20.

21.

22.

23.

24.

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede
van 01 december 2020. Kennis wordt genomen van de verslaggeving van de bestuurder.
Het mandaat van Dominique Tielens als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGS Westlede op 01 december 2020 wordt vastgesteld.
Het mandaat van Laura Staut als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van IGS Westlede op 01 december 2020 wordt vastgesteld.
De raad neemt kennis van de verslaggeving van de bestuurder.
Vervolgens hecht de raad goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 14 december 2020.
Het mandaat van Lientje De Schepper als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente
in de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 14 december 2020 wordt vastgesteld.
Het mandaat van Heidi Werrens als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 14 december 2020 wordt
vastgesteld.
De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Interwaas op 09 december 2020.
Het mandaat van Jeroen Verhulst als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente
voor de buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 09 december 2020 wordt
vastgesteld.
Het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 09 december 2020
wordt vastgesteld.
De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 09 december 2020.
Het mandaat van mevrouw Veerle Vincke als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van Maatschappij
Linkerscheldeoever op 09 december 2020 wordt vastgesteld.
Het mandaat van de heer Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens
de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 09 december 2020 wordt vastgesteld.
De raad gaat in geheime zitting akkoord om in overeenstemming met artikel 166 DLB, mevrouw Iris Raemdonck, afdelingshoofd interne zaken, tijdelijk aan te stellen als waarnemend
algemeen directeur vanaf 1 januari 2021 tot aan de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur. Betrokkene zal tijdens de periode van de tijdelijke aanstelling een waarnemingstoe-
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lage ontvangen conform de wettelijke bepalingen.
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