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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 30 juni 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_GR_00163 Verslag gemeenteraadszitting 26 mei 2020 - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d. 26 mei 2020.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 26 mei 2020.

2 2020_GR_00171 Jaarrekening 2019 OCMW - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
De jaarrekening 2019 OCMW Beveren wordt voorgelegd aan de raad.

De jaarrekening 2019 is samengesteld uit:

- 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.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de jaarrekening 2019 OCMW Beveren goed te keuren, zoals vastgesteld door de raad voor 
maatschappelijk welzijn in zitting van 30 juni 2020.

3 2020_GR_00170 Jaarrekening 2019 gemeente - Vaststelling
Motivering
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Inhoudelijke toelichting
De jaarrekening 2019 gemeente Beveren wordt voorgelegd aan de raad.

De jaarrekening 2019 is samengesteld uit:

- 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.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de jaarrekening 2019 gemeente Beveren vast te stellen en aan de toezichthoudende overheid ter 
goedkeuring over te maken.

4 2020_GR_00173 Vaststelling aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025/1 - Vaststelling

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Aan de gemeenteraad wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/1 ter vaststelling 
voorgelegd.

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

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van dit 
beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de 
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk 
welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief 
vastgesteld te zijn.

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.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/1, deel gemeente, vast te stellen.

Artikel 2
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het deel van het beleidsrapport, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed te 
keuren en hiermee de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/1 in zijn geheel definitief vast te 
stellen.

Artikel 3
conform art. 274 Decreet Lokaal Bestuur ervoor te zorgen dat het openbare centrum voor 
maatschapelijk welzijn steeds zijn financiële verplichtigen kan nakomen.

5 2020_GR_00157 Rapportage organisatiebeheersing 2019 - Kennisneming
Motivering
Inhoudelijke toelichting
De wetgever hecht veel belang aan organisatiebeheersing. In het decreet lokaal bestuur wordt 
organisatiebeheersing omschreven als volgt:

De gemeente staan in voor de organisatiebeheersing van hun activiteiten. Organisatiebeheersing is 
het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te 
verschaffen over:

1)      het bereiken van de doelstellingen;

2)      het beheersen van de risico’s;

3)      het naleven van wetgevingen en procedures;

4)      de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;

5)      het efficiënt en economisch gebruik van middelen;

6)      de bescherming van activa;

7)      het voorkomen van fraude.

Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het 
managementteam. Het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen 
daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn. Het algemeen kader organisatiebeheersing voor het lokaal bestuur Beveren 
werd goedgekeurd in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2019.

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de 
gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de 
organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgend 
jaar.

Door de administratie werd de rapportage organisatiebeheersing 2019 opgemaakt. Aan de hand van 
de 10 thema's uit de leidraad organisatiebeheersing van de lokale besturen wordt de vooruitgang 
inzake organsatiebeheersing gerapporteerd. 

In 2019 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit ‘Systeem I' uit in 15 lokale besturen, waaronder 
OCMW Beveren. Deze audit onderzocht hoe het OCMW het beheer van de persoonlijke middelen van 
cliënten met een ‘systeem I-rekening’ organiseert en uitvoert.  Audit Vlaanderen formuleerde voor 
OCMW Beveren drie aanbevelingen. In het laatste hoofdstuk van de rapportage 
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organisatiebeheersing 2019 vindt men de ondernomen acties in 2019 terug op het gebied van de door 
Audit Vlaanderen geformuleerde aanbevelingen. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de rapportage organisatiebeheersing 2019.

6 2020_GR_00168 Hernieuwing GAS-protocollen en aanpassing GAS-
reglement - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Naar aanleiding van een overleg tussen de “bestuurlijke en gerechtelijke overheden” in 2019 worden 
er door het parket nieuwe GAS-protocollen verspreid, zowel voor verkeer als voor niet-verkeer.

Een GAS-protocol is een (opgelegd) samenwerkingsakkoord tussen het parket en de gemeenten van 
een gerechtelijk arrondissement waarin afspraken gemaakt worden voor de afhandeling van GAS-
inbreuken (en dan vooral voor de meer ernstige inbreuken, de zogenaamde gemengde inbreuken, en 
verkeersinbreuken).

Deze nieuwe protocollen omvatten twee belangrijke aanpassingen tegenover de bestaande:

1. Opzettelijke slagen en verwondingen toebrengen wordt uit GAS gehaald en wordt opnieuw via 
het parket vervolgd; deze wijziging wordt zowel door de GAS-ambtenaar  als door de politie 
als positief gezien.

2. De mogelijkheid om GAS toepasbaar te maken vanaf 14 jaar. Dit laatste wordt best even 
toegelicht.

De GAS-wet kan van toepassing zijn op minderjarigen vanaf 14 jaar. Het behoort echter tot de 
gemeentelijke autonomie om te bepalen vanaf welke leeftijd GAS toepassing vindt in haar gemeente 
rekening houdende met voormelde ondergrens. Momenteel is GAS in Beveren van toepassing vanaf 
16 jaar (zoals vastgesteld door de gemeenteraad) voor de eenvoudige administratieve inbreuken 
(zoals wildplassen en sluikstorten). Het vorige protocolakkoord heeft deze leeftijd op 18 jaar gebracht 
 voor de zwaardere feiten (de zogenaamde gemengde inbreuken zoals opzettelijke slagen en 
verwondingen, vandalisme, diefstal, graffiti, beschadigingen, nachtlawaai,…). 

Momenteel wenst het parket de protocolakkoorden (na overleg met alle betrokken actoren) te wijzigen. 
De nieuwe protocolakkoorden bieden de gemeente de mogelijkheid om de minimumleeftijd van 14 jaar 
toepasbaar te maken op de louter administratieve inbreuken als op de gemengde inbreuken (wat tot 
op heden maar kon vanaf 18 jaar).

Zowel de politie als de GAS-ambtenaar zijn voorstander van de ”de facto” verlaging tot 16 jaar 
(ondergrens in Beveren) voor gemengde inbreuken omdat we in de praktijk merken dat deze groep 
jongeren (voor zover ze met GAS bestrafbare feiten plegen) zich dikwijls bewust zijn van het feit dat er 
in concreto geen gevolg zal gegeven worden aan hun gedrag en er bijgevolg een soort straffeloosheid 
ontstaat voor deze jeugdige baldadigheden. Een onmiddellijk optreden bij strafbare feiten via 
bemiddeling, werkstraf of eventueel een boete lijkt hierbij de voorkeur te hebben.

Voor een verdere verlaging tot 14 jaar zien we niet onmiddellijk een noodzaak gelet op het zeer 
beperkt aantal vaststellingen ten opzichte van deze groep minderjarigen. De werkwijze waarbij voor 
minderjarigen tussen 14 en 16 jaar de vastgestelde feiten zullen overgemaakt worden aan het 
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jeugdparket dat over de expertise beschikt om de nodige maatregelen te nemen, heeft de voorkeur 
boven het opleggen van een GAS-boete.

Vanuit het parket werd reeds bevestigd dat de nieuwe protocolakkoorden kunnen goedgekeurd 
worden zonder dat hierdoor de verplichting ontstaat de leeftijdsgrens van 14 jaar over te nemen. 
Samengevat zal de leeftijd in Beveren nu gebracht worden op 16 jaar zonder onderscheid naar de 
soort van inbreuk.

Tenslotte lijkt het aangewezen van de gelegenheid gebruik te maken om enkele aanpassingen door te 
voeren aan het GAS-reglement, zoals:

1. Opname verbod oneigenlijk gebruik lachgas;
2. Het verbod van loslopende honden uit te breiden naar andere dieren omdat de politie 

regelmatig (en dikwijls bij dezelfde personen) moet uitrukken voor uitgebroken vee en hier 
momenteel niet via GAS kan optreden;

3. Enkele kleine procedurele wijzigingen, zoals het aanpassen van bedragen aan het gewijzigd 
Koninklijk Besluit inzake parkeerinbreuken, ...

Het politiecollege ging reeds akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan het GAS-reglement en de 
hernieuwde protocolakkoorden. Ook Stekene en Sint-Gillis-Waas zullen voormelde wijzigingen 
doorvoeren zodat de GAS-afhandeling uniform is in de gehele politiezone.

In bijlage vindt men het gewijzigde bijzonder politiereglement op de gemeentelijke administratieve 
sancties, samen met de nieuwe protocolakkoorden. De wijzigingen werden hierbij duidelijk 
aangegeven.

De wijzigingen zullen pas in werking treden na goedkeuring door de gemeenteraad en formele 
ondertekening van de gewijzigde protocolakkoorden.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de wijzigingen aan het GAS-reglement en de bijhorende hernieuwde protocolakkoorden goed te 
keuren.

7 2020_GR_00165 Gezinsondersteuning naar aanleiding van coronaperiode 
- Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Kwetsbare gezinnen hebben het extra moeilijk in deze periode. Ze wonen vaak met veel in kleine 
ruimtes, zonder tuin of terras en hebben een beperkt aanbod aan materialen en minder vaardigheden 
om hun kinderen te ondersteunen.

Huis van het Kind wil hiervoor gezinsondersteunende activiteiten aanbieden om sociale uitsluiting van 
kwetsbare gezinnen tegen te gaan.

Samen met de afdeling Vrije tijd en Onderwijs zijn er gezinspakketten en een vrije tijdsaanbod 
uitgewerkt.

Gezinspakketten
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In juni zal er een eerste verdeling gebeuren van gezinspakketten. Dit is een basispakket met 
spelmateriaal, boeken, informatie over het extra zomeraanbod en eventueel verzorgingsproducten.

Deze basispakketten worden verdeeld via verschillende kanalen: sociale kruidenier, huisbezoeken, 
scholen, partners van Huis van het Kind, ...

Aan de hand van deze pakketten worden de noden van de gezinnen in kaart gebracht (a.d.h.v. een 
checklist) en willen we inzetten op een deelname aan het zomeraanbod.

Tijdens de zomermaanden willen we proactief via de pretcamionet de gezinnen aanspreken om hun 
volgend pakket af te halen en deel te nemen aan de activiteiten.

De monitoren van de pretcamionet zullen gebruik maken van het doe-boek in je buurt dat ontwikkeld 
werd door Bataljon. In dit doe-boek staan activiteiten gericht naar gezinnen met kinderen tussen 6 en 
12 jaar. Ook begeleiding en het nodige materiaal zal voorzien worden om aan de slag te gaan met het 
doe-boek.

De zomerpakketten (min. 2) zullen buiten het doe-boek ook het materiaal bevatten waar de gezinnen 
zelf nood aan hebben (zwemtickets, speelcheques, ...) en enkele verzorgingsproducten voor de 
zomermaanden (zonnecrème, aftersun, douchegel, ...). Deze pakketten kunnen ook op vraag door 
scholen, externe organisaties, ... bedeeld worden.

De pakketten zullen klaargemaakt worden in het voormalige strijkatelier in de sociale campus, 
Pareinlaan 1.

Extra vrijetijdsaanbod

Aanvullend op de pakketten die vooral voor thuisgebruik worden voorzien, willen we ook een extra 
vrijetijdsaanbod verwezenlijken voor deze gezinnen.

Deze moeten nog concreet uitgewerkt worden, maar enkele ideeën zijn:

- Deelnemen aan Schatten van vlieg met kleine groepen: Bib, Fort Liefkenshoek, …

- Samen gaan zwemmen, aanbod vanuit vakantietoppers specifiek voor de doelgroep.

Om het aanbod toegankelijk en laagdrempelig te houden, werken we zonder inschrijvingen en 
rekening houdend met randvoorwaarden (zwemmateriaal, lunchpakketten, vervoer, …).

De activiteiten gebeuren onder begeleiding van monitoren van de jeugddienst en het vervoer zal 
gebeuren met gemeentelijke bussen.

Om de gezinnen zo goed mogelijk op te volgen, willen we  via de zomerbedeling informeren bij 
kinderen wat ze hebben gemaakt, ze mogen bv. hun creaties meebrengen, …

Budget

Om dit project te verwezenlijken, worden er twee budgetten aangesproken.
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Er is een schenking van Monumental Chemical Kallo van 15 000 EUR en Huis van het Kind heeft via 
het actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona 6 625,30 EUR 
ontvangen.

Besteding schenking: 

 2x verzorgingspakket (1 begin juli + 1 begin augustus) aan 250 gezinnen = 10 000 EUR
 Aangevuld in de andere weken met spel en educatieve pakketten uit eigen middelen Sociaal 

huis en gemeente en overige 5 000 EUR schenking

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met het project rond gezinsondersteuning bij kwetsbare gezinnen.

Artikel 2
de schenking van 15 000 EUR van Monumental Chemical te aanvaarden en te gebruiken voor het 
project.

8 2020_GR_00164 Oprichting en toetreding tot interbestuurlijk 
samenwerkingsverband "Schakelzorgcentrum Waas" - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In het kader van de strijd tegen het coronavirus zijn de gemeenten verplicht om per één of meer 
eerstelijnszones zgn. 'schakelzorgcentra' in te richten. Een schakelzorgcentrum heeft twee grote 
doelstellingen:

• een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie mogelijk maken, 
met de nodige flexibiliteit;

• de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg en vrijwaren van niet-
essentiële opnames.

 

In een eerste fase richt het schakelzorgcentrum zich op twee doelgroepen:

1. mensen met lage zorgprofielen, die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die 
(dikwijls om sociale redenen) nog niet naar huis kunnen; zij worden verder onderverdeeld in 2 
verschillende cohorten: 

a. mensen die besmet zijn met een bewezen of vermoedelijke COVID-19;

b. bewezen COVID-19-negatieve patiënten (met een negatieve test).
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2. de bewezen COVID-19-positieve patiënten (inclusief de patiënten met een vermoedelijke COVID-
19-besmetting), met een lage zorgnood in reconvalescentie, waarvoor een zeer zorgvuldige klinische 
opvolging noodzakelijk is.

 

In het Waasland heeft een coördinatieteam 'SCZ Waas' de voorbereiding op zich genomen van 
dergelijk schakelzorgcentrum, dat, bij hoge nood, zal worden geïnstalleerd in het stedelijk 
sportcomplex De Klavers in Belsele. Om de samenwerking tussen de resp. gemeenten uit de 
eerstelijnszones Waasland te regelen, de verantwoordelijkheden en financiële aspecten vast te 
leggen, is een juridisch kader nodig. Het Agentschap Binnenlands Bestuur werkte een mogelijke 
organisatievorm uit voor de bestuurlijke organisatie van een schakelzorgcentrum. Die organisatievorm 
kan door de lokale besturen gebruikt worden om onderling afspraken te maken over hun 
samenwerking in het schakelzorgcentrum. Omwille van de eenvormigheid (andere eerstelijnszones in 
de provincie Oost-Vlaanderen gebruiken ook dit model) en om er zeker van te zijn dat alle aspecten 
gedekt worden, stelt men  voor om ook in de eerstelijnszone Waasland een interbestuurlijk 
samenwerkingsverband op te richten, voor de duur van de coronacrisis. 

 

Het interbestuurlijke samenwerkingsverband is in essentie een contract tussen partners, waaronder 
gemeentebesturen, maar ook andere overheden en andere rechtspersonen van publiek en privaat 
recht kunnen aansluiten bij het contract (zoals bijvoorbeeld de eerstelijnszones).

 

Een interbestuurlijk samenwerkingsverband heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dat heeft onder meer 
volgende gevolgen:

- De stad Sint-Niklaas zal als 'beherende gemeente' de daden van beheer moeten stellen. 

- Alleen de beherende gemeente kan rechtstreeks haar eigen personeel inzetten in het 
samenwerkingsverband. 

- Het samenwerkingsverband kan niet over eigen budgetten beslissen. Die beslissingen moeten hoe 
dan ook door de gemeenten die lid zijn, genomen worden. In de overeenkomst die voorligt, wordt 
afgesproken de financiële inbreng te koppelen aan de verhouding van het bevolkingscijfer van de 
betrokken gemeente tot het totale bevolkingscijfer van de deelnemende gemeenten. Dat maakt dat 
elke partner aansprakelijk is voor zijn inbreng in het schakelzorgcentrum. Dit is hypothetisch: stel dat 
het schakelzorgcentrum actief zou worden en stel dat de overheid geen of onvoldoende subsidies 
voorziet, dan engageren de gemeenten zich om mee in de kosten tussen te komen. 

- Elk lid van het samenwerkingsverband moet met zijn verzekeringsinstelling nagaan of de bestaande 
polissen de activiteiten binnen het schakelzorgcentrum dekken. 

 

Het interbestuurlijke samenwerkingsverband wordt officieel bestuurd door een beheerscomité. Elk lid 
van het samenwerkingsverband vaardigt één deelnemer af in dit beheerscomité. De afgevaardigden 
van de deelnemende gemeenten worden aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de 
burgemeester en de schepenen. In de aanloop naar de oprichting van het Schakelzorgcentrum Waas 
zijn er enkele videogesprekken geweest tussen de burgemeesters van de betrokken gemeenten. Men 
stelt voor om de resp. burgemeesters deel te laten uitmaken van het beheerscomité, maar men laat de 
keuze aan de resp. besturen.
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De overeenkomst heeft volgende opbouw:

- Een preambule met motivering en rechtsgrond van de overeenkomst.

- Artikel 1: Naam en rechtsvorm

- Artikel 2: de deelnemers aan de overeenkomst 

- Artikel 3: toetredingsmogelijkheid van nieuwe partners, die later bij de overeenkomst kunnen 
aansluiten

- Artikel 4: doel van de overeenkomst.

- Artikel 5: Aanduiden van de beherende gemeente (Sint-Niklaas).

- Artikel 6: Verduidelijking over het karakter van de personeelsinzet, conform het decreet over het 
lokaal bestuur en de rechtsleer.

- Artikel 7: Duurtijd van de overeenkomst: zolang als nodig is voor de bestrijding van de COVID-19-
crisis.

- Artikel 8: keuze voor een bestuursorgaan dat formeel voorzien is in het decreet lokaal bestuur (het 
beheerscomité) maar dat erg minimaal ingevuld kan worden en enkel op grote lijnen stuurt en voor 
democratische terugkoppeling zorgt. Voor het eigenlijke bestuur kan gewerkt worden met de 
noodplanningsorganen zoals die door het draaiboek en de gouverneur worden bepaald.

- Artikel 9: Verdeelsleutel voor financiële inbreng 

- Artikel 10: Enkele standaardbepalingen over de financiën en financiële controle.

- Artikel 11: Een standaardbepaling over democratische controle en terugkoppeling naar de 
gemeenteraden.

- Artikel 12: Een standaardbepaling over de ontbinding en vereffening.

Voor het effectieve dagelijkse bestuur van het schakelzorgcentrum wil men voor een stuurgroep 
opteren. Deze kan dezelfde zijn als het huidige coördinatieteam. 

Subsidie schakelzorgcentrum 

De subsidie van de Vlaamse overheid bestaat uit de volgende componenten:

• een subsidie voor de kosten voor infrastructuur en energie: max. 90 000 EUR 

• een subsidie voor de opstartkosten: 31 500 EUR

• een subsidie voor de kosten tijdens de uitbating: 31 500 EUR per begonnen maand, met een 
maximum van 2 maanden

• een subsidie voor de coördinatie: 15 000 EUR en 5 000 EUR per begonnen maand, met een 
maximum van 2 maanden
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Met uitzondering van de subsidie voor de coördinatie worden de subsidiecomponenten uitbetaald op 
basis van bewijsstukken van gemaakte kosten, en ongeacht of het schakelzorgcentrum opstart of niet 
(uitgezonderd de kosten tijdens uitbating en het tweede luik coördinatie).

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
over te gaan tot de oprichting van een interbestuurlijk samenwerkingsverband met 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.

Artikel 2
de voorwaarden van het  interbestuurlijk samenwerkingsverband 'Schakelzorgcentrum Waas' vast te 
stellen en goed te keuren.

Artikel 3
schepen Dirk Van Esbroeck aan te duiden als lid van het beheerscomité van het interbestuurlijk 
samenwerkingsverband 'Schakelzorgcentrum Waas'.

9 2020_GR_00169 Uitzondering huwelijk op zon- en feestdagen - Weigering
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het is in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd dat er geen huwelijken worden voltrokken op  zon- en 
feestdagen. 

De heer Arno Janssens en mevrouw Kelly Bosman zouden willen huwen op zaterdag 15 augustus 
2020. Zij hebben een aanvraag ingediend om bij wijze van uitzondering wel op 15 augustus te mogen 
huwen. Het is aan de gemeenteraad om al dan niet op deze vraag in te gaan.

De dienst heeft begrip voor de persoonlijke beweegredenen van beide aanvragers, maar adviseert de 
raad om geen precedenten te scheppen en dergelijke uitzonderingen niet toe te staan. Er zijn meer 
dan voldoende momenten mogelijk om op werkdagen (tijdens de kantooruren) of op zaterdag (tussen 
9 uur en 11.30 uur (einde voorzien om 12 uur)) te huwen.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
niet in te gaan op de voorgelegde vraag om te mogen huwen op zaterdag 15 augustus 2020.

Artikel 2
geen uitzonderingen toe te laten op de algemene regel dat er geen huwelijken worden voltrokken op 
zon- en feestdagen. 

10 2020_GR_00103 Wegtracé aanvraag omgevingsvergunning IPON, 
Gentseweg 137-139 te Beveren - Goedkeuring
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Motivering
Inhoudelijke toelichting
OMV_2019159764-IF
Aanvrager: IPON, Ankerstraat 113 bus 1A, 9100 Sint-Niklaas
Ontvangstdatum: 30-12-2019
Uiterste beslissingsdatum: 11-07-2020 + 60 dagen ten gevolge Besluit Vlaamse Regering naar 
aanleiding van het nooddecreet (09-09-2020)
Bouwplaats: Gentseweg 137-139, 9120 Beveren - Kadastraal gekend als: sectie C - 740C, 740E, 
742S

Onderwerp: 
Het inbreidingsproject voorziet het oprichten van 12 eengezinswoningen en 3 meergezinswoningen 
waarin in totaal 48 wooneenheden worden opgericht. Er worden in totaal dus 60 nieuwe 
wooneenheden voorzien, wat  zorgt voor een dichtheid van 48wo/ha. Hierbij wordt de aanleg van een 
nieuw wegtracé voorzien. Het project houdt ook rekening met het doortrekken van de fietssnelweg F4 
doorheen het plangebied. 

Het college van burgemeester en schepenen gaf reeds een principieel akkoord voor het voorontwerp 
van dit dossier op 26 augustus 2019.

De aanvraag werd openbaar gemaakt en drie bezwaarschriften met vier handtekeningen werden 
ingediend.

De bezwaren handelen over:

1. overdreven woondichtheid: 

De woondichtheid is 48wo/ha. Dit is 13wo/ha meer dan de 35wo/ha die Beveren vooropstelt in 
het Klein Stedelijk Gebied - zoals werd aangehaald in de nota. Dit is buitenschalig en 
veroorzaakt overlast; 

2. Courant oneigenlijk gebruik van de voorziene brandweg door de bewoners van de 
meergezinswoning; 

3. Rechtstreekse inkijk naar aanpalende woningen; 
4. Minder zonlicht, meer schaduw op perceel Gentseweg 141; 
5. Onduidelijkheid over groenbuffer: 

Op het inplantingsplan werd een bomen voorzien als buffer aan de perceelsgrens met 
Gentseweg 141. Bij het groenbeplantingsplan wordt hier geen groene buffer voorzien; 

6. Tekort aantal parkeerplaatsen; 
7. Vrees voor wateroverlast;  
8. Vraag tot onderhoud van de fietssnelwegzone door de eigenaars, in afwachting van de 

aanleg van de fietsostrade;
9. Aantasting privacy van perceel Gentseweg 143.

 De GOA neemt hierover het volgende standpunt in: 

1. Ongegrond: 

Voor de gemeente Beveren werd op 24 oktober 2017 de woonbehoeftestudie Beveren 
goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeenteraad besloot daarbij om binnen het 
kleinstedelijk gebied een hogere woningdichtheid dan 25 woningen per hectare aan te 
houden, waarbij in functie van zuinig ruimtegebruik een minimum van 35 woningen per 
hectare wordt vooropgesteld.
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2. Dit argument is niet van stedenbouwkundige aard. 

Terzijde kan aan de aanvrager worden gevraagd om de brandweg bv. door wegneembare 
paaltjes enkel toegankelijk te maken voor hulpdiensten.

3. Ongegrond:

- de afstand van de eengezinswoningen bedraagt 18 m vanaf de achtergevel tot de 
perceelsgrens, hetgeen ruimschoots méér is dan de normen van de gemeentelijke algemene 
stedenbouwkundige verordening.
- de afstand van de meergezinswoning bedraagt 6m zijtuinstrook tot de achterste 
perceelsgrens van het perceel Gentseweg 141, hetgeen overeenstemt met de normen van de 
gemeentelijke algemene stedenbouwkundige verordening die bij 4 bouwlagen minimaal 5 
meter voorschrijft. Bovendien zijn er geen raamopeningen in de gevel die uitkijken op dit 
perceel.
Hierdoor is er slechts een beperkte inkijk mogelijk, die niet als buitengewoon kan worden 
beschouwd.

4. Ongegrond: 

Volgens de bij het dossier gevoegde zonnestudie zal de schaduw zeer beperkt zijn op het 
perceel Gentseweg 141.

5. Gegrond. 

Voor alle duidelijkheid zal het voorzien van een degelijke groenbuffer (hagen)  zal als 
voorwaarde worden opgelegd.

6. Ongegrond: 

het aantal parkeerplaatsen is conform de gemeentelijke algemene stedenbouwkundige 
verordening.

7. Ongegrond: 

Omdat er een collectief waterbufferbekken wordt aangelegd. Enerzijds heeft deze wadi een 
bergingsfunctie in combinatie met infiltratie en/of vertraagde afvoer bij normale 
weersomstandigheden, die anderzijds een afwateringsfunctie heeft bij extreme neerslag. Er 
zijn geen aanzienlijk negatieve effecten te verwachten inzake de waterhuishouding, gezien het 
hemelwater maximaal gebufferd wordt, én de nodige maatregelen inzake infiltratie en 
buffering worden gerespecteerd.

8. Deze opmerking is niet van stedenbouwkundige aard.
9. Ongegrond: 

Er is in geen inkijk in de woning, echter gezien de diepe achtertuin is er deels inkijk in de 
achtertuinzone. De afstand van de meergezinswoning tot de perceelsgrens bedraagt 7,25m, 
hetgeen overeenstemt met de normen van de gemeentelijke algemene stedenbouwkundige 
verordening.

 

Aan de raad wordt gevraagd:

1. kennis te nemen van de ingediende bezwaren;
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2. het wegtracé van de nieuwe wegenis, van de omgevingsvergunningsaanvraag voor 
het oprichten van 12 eengezinswoningen en 3 meergezinswoningen te Gentseweg 137-139, 
9120 Beveren goed te keuren.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de drie bezwaren naar aanleiding van het openbaar onderzoek.

Artikel 2
het wegtracé van de nieuwe wegenis van de omgevingsvergunningsaanvraag van IPON voor 
het oprichten van 12 eengezinswoningen en 3 meergezinswoningen met 48 wooneenheden, 
Gentseweg 137-139 in 9120 Beveren, goed te keuren.

 

11 2020_GR_00175 Definitieve vaststelling RUP Stoop Projects - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Ter herinnering

Op basis van het planologische attest  van 6  augustus 2014 besliste het college op 6 februari 2015 tot 
de opmaak van een RUP Stoop Projects.

De mer-screeningnota Stoop Projects SCRPL16293 resulteerde in plan-MER-ontheffing op 7 maart 
2017.

De Plenaire vergadering (PV) van 30 november 2018 binnen oude procedure behandelde alle 
adviezen.

Het Team Veiligheid stelde dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) moet opgemaakt worden.

De gemeenteraad van 25 juni 2019 stelde het ontwerp RUP Stoop Projects voorlopig vast met 29/33 
voor en 4/33 onthoudingen.

Het openbaar onderzoek liep van 26 juli t.e.m. 24 september 2019.

In zitting van 25 november 2019  bundelde én coördineerde de gecoro de adviezen in functie van 
definitieve vaststelling en gaf een voorwaardelijk gunstig advies aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad van 3 maart 2020 stelde het RUP Stoop Projects definitief vast waarna het werd 
doorgezonden naar de hogere overheden.

Toelichting

De Deputatie ging niet over tot schorsing. 

Het RUP werd geschorst bij Ministerieel Besluit van 20 mei 2020,om redenen die weerlegd worden in 
de onderstaande argumentatie, opgenomen in de aangepaste toelichtingsnota:
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“Het RUP ‘Stoop Projects’ werd definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 3 maart 2020. Vlaams 
Minister van Omgeving heeft op 20.05.2020 het gemeenteraadsbesluit geschorst waardoor het RUP 
opnieuw dient definitief vastgesteld te worden. De schorsing is gebaseerd op het feit of het getoetst 
moet worden aan een ligging in het buitengebied of aan een ligging in het stedelijk gebied.

De minister stelt: “De gemeente heeft aan de provincie de wens geuit om het plangebied mee te 
nemen binnen de grenslijn van het kleinstedelijk gebied, gekoppeld aan een nieuwe locatie voor de 
gemeentelijke technische diensten en de opwaardering van de Oude Baan als verbindingsweg naar 
Haasdonk. De voorlopige afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau is 
evenwel nog maar een werkhypothese. Op dit moment is de provinciale administratie nog bezig met 
het schrijven van de startnota. Het lijkt bijgevolg voorbarig om dit deel van Beveren als een onderdeel 
van het kleinstedelijk gebied te evalueren. Een andere redenering zou immers inhouden dat het 
provinciebestuur Oost-Vlaanderen voor voldongen feiten wordt geplaatst bij haar studie om het 
kleinstedelijk gebied Beveren af te bakenen. Om die reden dient het RUP getoetst te worden aan de 
ontwikkelingsperspectieven voor het buitengebied.”

De opmaak van de startnota m.b.t. de afbakening van het stedelijk gebied zit in een vergevorderd 
stadium. De nota omvat een voorstel van afbakening en werd reeds verschillende malen besproken 
binnen het planteam waar zowel gemeente, provincie als Departement Omgeving deel van 
uitmaakt.Inhoudelijk is er binnen het planteam geen probleem met de voorgestelde afbakening van 
het stedelijk gebied t.h.v. het plangebied uit het RUP. Dit blijkt ook uit ministerieel besluit dat niet 
aangeeft dat de voorgestelde afbakeningslijn t.h.v. het plangebied niet wenselijk is. De zinsnede dat 
dit het provinciebestuur voor voldongen feiten stelt, klopt niet. Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen 
heeft het gemeenteraadsbesluit niet geschorst waarmee aangegeven wordt dat akkoord kan gegaan 
worden met het RUP in relatie met het voorstel van afbakening.

In het kader van het planologisch attest heeft Departement Omgeving nagelaten advies te geven in de 
procedure. De deputatie heeft in haar besluit van 22 mei 2014 de uitbreiding op korte termijn gunstig 
geadviseerd. De uitbreidingsvragen op lange termijn werden ongunstig geadviseerd in die zin dat dit 
nader dient onderzocht te worden in het kader van diverse planningsprocessen. Gelet op het feit dat 
deputatie het gemeenteraadsbesluit van 3 maart 2020 niet geschorst heeft, kan gesteld worden dat 
het RUP in overeenstemming is met de diverse planningsprocessen.

Het GRS formuleert gewenste ontwikkelingsprincipes voor zonevreemde bedrijven afhankelijk van de 
ligging van het bedrijf (o.a. afweging binnen of buiten stedelijk gebied). Het GRS legt echter de grens 
niet vast van het stedelijk gebied vermits dit een bevoegdheid is van de provincie. Gelet op de 
voortschrijdend inzicht en de huidige zienswijze van de afbakeningslijn, kan gesteld worden dat het 
RUP in overeenstemming is met de ontwikkelingsprincipes van het GRS en dat hier geen strijdigheid 
optreedt. Bijgevolg kan de schorsing niet bijgetreden worden.”

Het college heeft in zitting van 15 juni 2020 beslist tegemoet te komen aan de schorsingsredenen van 
ministerieel besluit. Het studiebureau heeft de toelichtingsnota van het RUP Stoop Projects aangepast 
met bovenstaande argumentatie ter weerlegging van de opgegeven redenen tot schorsing.

De gemeente heeft 60 dagen om het RUP Stoop Projects opnieuw definitief vast te stellen. De 60 
dagen zijn ingegaan op de dag na de verzending van het schorsingsbesluit, dit is 26 mei 2020.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp RUP Stoop Projects bestaande uit een 
toelichtingsnota, een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een grafisch 
plan met stedenbouwkundige voorschriften (opnieuw) definitief vast te stellen.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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kennis te nemen van het ministerieel schorsingsbesluit d.d. 20 mei 2020 van het RUP Stoop Projects;

Artikel 2
de argumentatie ingaand tegen de redenen van het ministerieel schorsingsbesluit van voormeld RUP 
goed te keuren;

Artikel 3
het RUP Stoop Projects, bestaande uit een aangepaste toelichtingsnota, een plan van de bestaande 
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.

12 2020_GR_00174 Nieuwbouw en verbouwing van het Gemeentelijk 
Technisch Instituut - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2020 werden de lastvoorwaarden 
van het dossier “Het bouwen van een klassenblok (12 klassen voor 25 plaatsen)” goedgekeurd. Ten 
gevolge van de subsidie van de Vlaamse overheid werd dit dossier apart en sneller aanbesteed.

Het 2de deel van het bouwdossier is nu klaar om te worden aanbesteed.

Concreet bestaat het dossier uit:

 het renoveren van de turnzaal,
 het renoveren van klaslokalen,
 het renoveren van een grote werkplaats,
 het bouwen van 14 nieuwe klaslokalen,
 het bouwen van een nieuwe turnzaal.

De toegekende subsidies van de Vlaamse overheid bedragen ongeveer 5 259 408,48 EUR (60% op 
het subsidiabele gedeelte).

Door de ontwerper, Frans De Soomer, werd een definitief ontwerp opgemaakt.

De raming voor de werken bedraagt 13 857 246,00 EUR exclusief btw of 14 688 681,00 EUR inclusief 
6% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure met Europese 
bekendmaking.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel tot het renoveren van een turnzaal, klaslokalen en een grote werkplaats van het 
Gemeentelijk Technisch Instituut,

Artikel 2
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principieel tot het bouwen van 14 nieuwe klaslokalen en een nieuwe turnzaal voor het Gemeentelijk 
Technisch Instituut,

Artikel 3
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som 
van 13 857 246,22 EUR exclusief btw of 14 688 681,00 EUR inclusief btw,

Artikel 4
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

13 2020_GR_00153 Vaststelling lastvoorwaarden voor de levering en 
plaatsing van meubilair ter inrichting van het 
personeelsrestaurant in het Administratief Centrum - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Ter inrichting van het personeelsrestaurant in het administratief centrum (AC) dient meubilair 
aangekocht te worden.
In samenwerking met het afdelingshoofd Interne zaken werd een bestek opgesteld, waarbij de 
inschrijvers zowel het ontwerp van de ruimte evenals de levering en plaatsing van meubilair voor hun 
rekening dienen te nemen.

Raming: 200 000 EUR exclusief btw of 242 000 EUR inclusief btw.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot de levering en plaatsing van meubilair ter inrichting van het personeelsrestaurant AC.

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 200 000 EUR 
exclusief btw of 242 000 EUR inclusief btw.

Artikel 3
als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking te kiezen.

14 2020_GR_00148 Vaststelling lastvoorwaarden voor het leveren van 
brandstoffen aan de pomp middels tankkaarten - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Jaarlijks worden er brandstoffen aangekocht voor alle gemeentelijke voertuigen evenals alle 
voertuigen van de politiezone. Het gaat onder meer om de levering van diesel en benzine aan de 
pomp (perceel 1) alsook het leveren van CNG aan de pomp (perceel 2). Opdat de levering van 
brandstoffen in de toekomst vlotter kunnen gebeuren, voorziet de Technische dienst wegen in de 
aankoop van deze vermelde brandstoffen middels een raamovereenkomst van 4 jaar, waarvan de 
politiezone eveneens gebruik kan maken. 
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De raming voor deze opdracht gedurende 4 jaar bedraagt 796 475,06 EUR exclusief btw, of 963 
734,82 EUR inclusief btw, en is als volgt opgespiltst:

 Perceel 1 (leveren van benzine en diesel): 759 163,22 EUR exclusief btw of 918 587,50 EUR 
inclusief btw 

 Perceel 2 (leveren van brandstoffen in verpakking): 37 311,84 EUR exclusief btw of 45 147,33 
EUR inclusief btw

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot het aankopen van brandstoffen aan de pomp middels tankkaarten.

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming voor een periode van 4 jaar goed te keuren voor de 
som van 796 475,06 EUR exclusief btw of 963 734,82 EUR inclusief btw.

Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

15 2020_GR_00155 Uitbreiding waterleidingnet verkaveling Emiel 
Fleerackerslaan Melsele - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 30 juli 2019 het wegtracé van de nieuwe 
wegenis met modeldwarsprofielen goed voor de verkaveling Emiel Fleerackerslaan in Melsele van de 
firma NV Immobiliënmaatschappij Joost Danneels, Sint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge.

Deze verkaveling voorziet 13 bouwkavels met nieuwe wegenis.

Het college leverde in zitting van 16 september 2019 de omgevingsvergunning af (OMV_2019029538-
CF).

Voor de realisatie van deze verkaveling dient het waterleidingnet uitgebreid te worden. In brief van 25 
mei 2020 ontvingen we van De Watergroep de plannen voor de uitbreiding van het waterleidingnet in 
deze verkaveling.
Alle kosten voor deze werken zijn ten laste van de verkavelaar.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de uitbreiding van het waterleidingnet in de verkaveling Emiel Fleerackerslaan in Melsele goed te 
keuren;

Artikel 2
deze beslissing, samen met het advies van de brandweer, over te maken aan De Watergroep.
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16 2020_GR_00152 Kosteloze grondverwerving Binnendijk Verrebroek - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Op 29 december 2015 keurde de gemeenteraad het wegtracé goed voor de verkaveling Binnendijk te 
Verrebroek. 

Het college verleende in zitting van 18 januari 2016 een verkavelingsvergunning voor voormelde 
verkaveling. Het betreft een vergunning voor 2 bouwkavels voor open bebouwing met aanleg van een 
klein stukje nieuwe wegenis.

Het ontwerp voor het uitvoeren van de wegenis- en rioleringswerken in deze verkaveling werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 april 2016.

Ondertussen werd de verkaveling gerealiseerd en wordt door de verkavelaar de vraag gesteld tot 
overname van de nieuwe wegenis voor opname in het openbaar domein. Deze nieuwe wegenis is 
kadastraal gekend 5de afdeling, sectie B deel van nummer 259/02A en sectie C nummer 376X. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 23 
augustus 2016, heeft dit perceel een oppervlakte van 56,46 m².

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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, kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

17 2020_GR_00166 Kosteloze grondverwerving Polderstraat Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het college verleende in zitting van 17 februari 2020 een omgevingsvergunning (OMV_2019124148-
CF) voor de verkaveling Zillebeek Beveren (1 lot voor open bebouwing). 

Voor de realisatie van deze verkaveling dient de verkavelaar de gronden voor de rooilijn, gelegen 
langs de Polderstraat, nog kosteloos over te dragen aan de gemeente voor opname in het openbaar 
domein.

Deze gronden zijn kadastraal gekend 1ste afdeling, sectie A deel van nummer 341C. Overeenkomstig 
het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 2 juni 2020 hebben 
deze gronden een oppervlakte van 35,79 m².

Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gronden 1e afdeling, sectie A deel van nummer 341C met een oppervlakte van 35,79 m² kosteloos 
over te nemen voor de realisatie van de rooilijn in de Polderstraat;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

18 2020_GR_00172 Afstand voorkooprecht werkplaats + grond Doornpark 40 
Beveren - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In brief van 27 april 2020 liet notaris Verstraeten-Rogiers uit Vrasene ons weten dat ze gelast zijn met 
de verkoop van de werkplaats + grond Doornpark 40 in Beveren, eigendom van de besloten 
vennootschap "Vervoer Raf De Keersmaeker". Het perceel is thans gekend 2de afdeling, sectie D 
nummer 1302K en heeft een oppervlakte van 8 635 m². Het perceel is aangeduid op het kadasterplan 
als bijlage.

Ingevolge de bepalingen van de aankoopakte, verleden voor burgemeester François Smet op 12 
januari 1999 en 28 februari 2000 heeft de gemeente een voorkooprecht op voormeld goed:
"...De gemeente Beveren behoudt zich het recht voor altijd gebruik te maken van haar voorkooprecht. 
Na verloop van twintig jaar, of wanneer de overdracht of overgang van de aangekochte gronden met 
de erop uitgevoerde werken en opgerichte gebouwen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk is toegelaten, 
zal de gemeente Beveren, het te koop gestelde goed bij voorrang op alle derden kunnen aankopen 
aan dezelfde prijs en voorwaarden als diegene aan de derden aangeboden..."

De kandidaat-koper is de heer Yvan Vercauteren, Tassijnslaan 36 9100 Sint-Niklaas. 
Er werd op 23 april 2020 een onderhandse verkoopovereenkomst getekend.

De kandidaat-koper heeft volgende activiteiten:
Zij zijn een erkend centrum voor het depollueren van voertuigen en vrachtwagens en het tijdelijk 
stallen van geaccidenteerde vrachtwagens en voertuigen die afgehaald zijn van de autosnelwegen die 
er dan ook tijdelijk blijven staan tot bij de afhaling.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
afstand te doen van het voorkooprecht op de werkplaats + grond, Doornpark 40 Beveren, kadastraal 
gekend 2de afdeling, sectie D nummer 1302K met een oppervlakte van 8 635 m²;

Artikel 2
notariskantoor Verstraeten & Roegiers van deze beslissing op de hoogte te brengen.

19 2020_GR_00119 Pachtverbreking realisatie fietstunnel Gentstraat - 
Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het streefbeeld 
van de overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de overwegen OW 12 
Gentstraat, OW 11 Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 Pauwstraat in de spoorlijn 59 'Y 
Oost-Berchem-Gent-Dampoort' door fietstunnels, een langsweg en een brug voor gemotoriseerd 
verkeer.

Voor de realisatie van de fietstunnel aan de Gentstraat zijn verschillende grondaankopen nodig, 
waaronder een gedeelte van het perceel 2de afdeling, sectie D nummer 1160B met een oppervlakte 
van 340,00 m², zijnde lot 1 van het innemingsplan.

Aangezien er nog een pachter op dit perceel zit, dient eerst de pacht verbroken te worden.

Met de pachter werd een akkoord bereikt en op 6 mei 2020 werd de overeenkomst getekend.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op de gronden 2de afdeling, sectie D deel van nummer 1160B met een oppervlakte van 340,00 m² de 
pacht te verbreken in functie van de realisatie van een fietstunnel aan de Gentstraat;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

20 2020_GR_00127 Pachtverbreking realisatie fietstunnel Gentstraat - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Tussen Infrabel en de gemeente werd een overeenkomst gesloten met betrekking tot het streefbeeld 
van de overwegen op het grondgebied Melsele, nl. het vervangen van de overwegen OW 12 
Gentstraat, OW 11 Appelstraat, OW 10 Beekmolenstraat en OW 9 Pauwstraat in de spoorlijn 59 'Y 
Oost-Berchem-Gent-Dampoort' door fietstunnels, een langsweg en een brug voor gemotoriseerd 
verkeer.

Voor de realisatie van de fietstunnel aan de Gentstraat zijn verschillende grondaankopen nodig, 
waaronder een gedeelte van het perceel 2de afdeling, sectie D nummer 1220C met een oppervlakte 
van 187,00 m², zijnde lot 2 van het innemingsplan.

Aangezien er nog een pachter op dit perceel zit, dient eerst de pacht verbroken te worden.

Met de pachter werd een akkoord bereikt en op 14 mei 2020 werd de overeenkomst getekend.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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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; 

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

21 2020_GR_00121 Pachtverbreking realisatie fietspad F425 (tussen P&R 
Melsele en Trepelandstraat) - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in Melsele werd 
tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in openbare vergadering van 25 oktober 2018.

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Twee van deze in te nemen 
gronden zijn kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 662B en nummer 563D. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Luc Vande Velde, beëdigd landmeter te Gent op 
26 februari 2020, is de inneming, zijnde deel van nummer 662B, gekend als lot 1 en heeft deze een 
oppervlakte van 693,36 m². Het perceel 563D heeft een kadastrale oppervlakte van 4 125,00 m².

Aangezien er op deze percelen nog een pachter zit, dient eerst de pacht verbroken te worden.

Met de pachter werd een akkoord in der minne bereikt.
De belofte tot pachtverbreking werd ondertekend op 7 mei 2020.

Budget voor deze pachtverbreking is momenteel niet voorzien en zal voorzien worden bij de 
budgetwijziging.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

22 2020_GR_00129 Grondverkoop ter hoogte van school Molenstraat 
Kieldrecht - afkoppelingsproject waterloop 8.042 - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In het kader van de wegenis- en rioleringswerken in Kieldrecht met o.a. de afkoppeling van waterloop 
8.042 dient er ter hoogte van de school in de Molenstraat een pompstation door Aquafin gerealiseerd 
te worden waarvoor Aquafin de nodige gronden dient aan te kopen.
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Aangezien het een overrijdbaar pompstation is, kan het grootste gedeelte van het perceel in gebruik 
blijven bij de school. Met Aquafin werd ook afgesproken dat onderhoud aan het pompstation zal 
gebeuren buiten de schooluren.

De te verkopen zone is kadastraal gekend 6de afdeling, sectie D deel van nummer 193G2. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Pieter-Jan Spruyt, beëdigd landmeter te Sint-
Niklaas, heeft het perceel een oppervlakte van 78 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag werd op 8 april 2020 de verkoopbelofte ondertekend.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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 afkoppelingsproject waterloop 
8.042;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

23 2020_GR_00122 Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R 
Melsele en Trepelandstraat) - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in Melsele werd 
tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in openbare vergadering van 25 oktober 2018.

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te nemen 
gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 661A. Overeenkomstig het 
opmetingsplan, opgemaakt door Luc Vande Velde, beëdigd landmeter te Gent op 26 februari 2020, is 
deze inneming gekend als lot 2a en lot 2b en heeft deze een oppervlakte van 20,70 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 21 april 2020, werd er met 
de eigenaar een akkoord in der minne bereikt.
De compromis werd ondertekend op 7 mei 2020.

Budget voor deze aankoop is momenteel niet voorzien en zal voorzien worden bij de budgetwijziging.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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 (tussen P&R Melsele en 
Trepelandstraat) in Melsele;

Artikel 2
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het ontwerp van akte goed te keuren.

24 2020_GR_00154 Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R 
Melsele en Trepelandstraat) - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in Melsele werd 
tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in openbare vergadering van 25 oktober 2018.

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te nemen 
gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 469R. Overeenkomstig het 
opmetingsplan, opgemaakt door Luc Vande Velde, beëdigd landmeter te Gent op 26 februari 2020, is 
deze inneming gekend als lot 5 en heeft deze een oppervlakte van 40,50 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 21 april 2020, werd er met 
de eigenaar een akkoord in der minne bereikt.
De compromis werd ondertekend op 27 mei 2020.

Budget voor deze aankoop is momenteel niet voorzien en zal voorzien worden bij de budgetwijziging.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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 (tussen P&R Melsele en 
Trepelandstraat) in Melsele;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

25 2020_GR_00149 Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R 
Melsele en Trepelandstraat) - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in Melsele werd 
tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in openbare vergadering van 25 oktober 2018.

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te nemen 
gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummers 495D en 495F. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Luc Vande Velde, beëdigd landmeter te Gent op 
26 februari 2020, is deze inneming gekend als lot 12 en 13en heeft deze een totale oppervlakte van 
847,75 m².
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Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 21 april 2020, werd er met 
de eigenaar een akkoord in der minne bereikt.
De compromis werd ondertekend op 20 mei 2020.

Budget voor deze aankoop is momenteel niet voorzien en zal voorzien worden bij de budgetwijziging.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

26 2020_GR_00156 Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R 
Melsele en Trepelandstraat) - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in Melsele werd 
tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in openbare vergadering van 25 oktober 2018.

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te nemen 
gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 662B. Overeenkomstig het 
opmetingsplan, opgemaakt door Luc Vande Velde, beëdigd landmeter te Gent op 26 februari 2020, is 
deze inneming gekend als lot 1 en heeft deze een oppervlakte van 693,36 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 21 april 2020, werd er met 
de eigenaar een akkoord in der minne bereikt.

Budget voor deze aankoop is momenteel niet voorzien en zal voorzien worden bij de budgetwijziging.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.
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27 2020_GR_00167 Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R 
Melsele en Trepelandstraat) - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in Melsele werd 
tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in openbare vergadering van 25 oktober 2018.

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te nemen 
gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C nummer 496F. Het perceel heeft een oppervlakte 
van 362,00 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 21 april 2020, werd er met 
de eigenaar een akkoord in der minne bereikt.
De compromis werd ondertekend op 4 juni 2020.

Budget voor deze aankoop is momenteel niet voorzien en zal voorzien worden bij de budgetwijziging.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

28 2020_GR_00128 Capaciteitsbepaling, contingentering en 
inschrijvingsperiode gemeentelijk basisonderwijs voor 
schooljaar 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De dienst onderwijs stelt aan het schoolbestuur voor om de capaciteitsbepaling, contingentering en 
inschrijvingsprocedure vast te stellen voor het schooljaar 2021-2022.

 Capaciteit :      op niveau geboortejaar (kleuters)

                                 Lindenlaanschool          : 48
                                 Vrasene                         : 24

                                op niveau leerjaar (lager)

                                  Lindenlaanschool          : 48
                                  Vrasene                         : 24

                                op niveau school en niveau

                                  Lindenlaanschool : school : 480  -  kleuters : 192 (4x48)  -  lager : 288 (6x48)
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                                   Vrasene               : school : 240 -   kleuters : 96 (4x24) -   lager : 144 (6x24)

                                   Kallo                     : school : 384  -  kleuters : 144             -   lager : 240

                                   Centrumschool     : school : 576  -  kleuters : 192               -   lager : 384

                                   Melsele                 : school : 576  -  kleuters : 192               -   lager : 384

                                   Haasdonk             : school : 384  -  kleuters : 144               -   lager : 240

                                   Kieldrecht              : school : 384  -  kleuters : 144               -   lager : 240

 

Contingentering : Gelet op het lage percentage “indicator-leerlingen” in de gemeente Beveren wordt 
voorgesteld om evenals voor het schooljaar 2020-2021 niet met een dubbele contingentering te 
werken bij de inschrijvingen.

Inschrijvingsprocedure :

Voorrangsgroepen :

Er wordt voorgesteld om, evenals voor het schooljaar 2020-2021, enkel met voorrangsgroepen te 
werken in de scholen waar er een capaciteit per leerjaar of geboortejaar wordt vastgelegd. 
Die scholen zijn de Lindenlaanschool en de school te Vrasene.

Voorgesteld wordt om in die scholen de twee voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van 
personeelsleden) samen te nemen.

 Periode van inschrijving :

Lindenlaanschool en school te Vrasene : broers en zussen en kinderen van personeelsleden samen 
vanaf de eerste schooldag van september (dinsdag 1 september 2020).
Vrije inschrijvingsperiode vanaf vrijdag 5 maart 2021.

De overige basisscholen : voorrangsgroepen en vrije inschrijfperiode vanaf de eerste schooldag van 
september van het voorafgaand schooljaar (dinsdag 1 september 2020).

 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de capaciteit, de contingentering en de inschrijvingsprocedure vast te stellen voor het schooljaar 
2021-2022.

29 2020_GR_00150 Gemeentelijk basisonderwijs: wijzigingen 
schoolreglement vanaf 1 september 2020 - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Het vigerende schoolreglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 30 juli 2019. 
Zoals elk schooljaar zijn er ook voor het schooljaar 2020-2021 weer wijzigingen/toevoegingen aan het 
bestaande schoolreglement.
De dienst onderwijs stelt aan het schoolbestuur voor om deze wijzigingen/toevoegingen aan te 
brengen aan het schoolreglement (zie bijlage) :

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen
* artikel 4 § 5 (blz.3) … Regelmatige leerling ... wordt vervangen
* artikel 4 § 6 (blz 4) ... Toelatingsvoorwaarden .... wordt vervangen

Hoofdstuk 4: Kostenbeheersing
* artikel 7 § 3 (blz.9) … Minder scherpe maximumfactuur : 445 euro ipv 440 euro.

Hoofdstuk 7: Afwezigheden en te laat komen
* artikel 14 §1 (blz 14)  : Kleuteronderwijs .... wordt vervangen

Hoofdstuk 8: Schending van de leefregels, ....
* artikel 17 en 18 (blz 18,19)  : §3... Een leerplichtige leerling ......leerplichtige wordt geschrapt

Hoofdstuk 12 : Leerlingengegevens en privacy en gegevensbescherming :
* artikel 33 §2 (blz 33)  : gemeenteraadsleden hebben het recht ..... wordt vervangen

 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement van het gemeentelijk basisonderwijs met ingang 
van 1 september 2020 goed te keuren.

30 2020_GR_00158 Gemeentelijk Technisch Instituut: wijzigingen 
schoolreglement vanaf 1 september 2020 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het vigerende schoolreglement voor het schooljaar 2019-2020 werd door de gemeenteraad 
goedgekeurd in zitting van 30 juli 2019.

Als bijlage wordt een voorstel tot wijziging van het schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021 aan 
het college voorgelegd.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement van het Gemeentelijk Technisch Instituut met 
ingang van 1 september 2020 goed te keuren.
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31 2020_GR_00151 Kunstacademie : wijzigingen academiereglement vanaf 1 
september 2020 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het vigerende academiereglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 30 juli 
2019. Zoals elk schooljaar zijn er ook voor het schooljaar 2020-2021 weer wijzigingen/toevoegingen 
aan het bestaande academiereglement.
De dienst onderwijs stelt aan het schoolbestuur voor om deze wijzigingen/toevoegingen aan te 
brengen aan het academiereglement (zie bijlage) :

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen
* artikel 3 § 6 (blz.4) … Lesdag... wordt ingevoegd

Hoofdstuk 4: Inschrijvingsgeld, ....
* artikel 10 (blz.6) … Wettelijk vastgelegd inschrijvingsgeld : § 2 wordt ingevoegd

Hoofdstuk 5: Aan- en afwezigheid van de leerling
* artikel 16 §2 (blz 7)  : kalenderdagen.... wordt vervangen door lesdagen
* artikel 17 §2 (blz 7) : wordt vervangen

Hoofdstuk 6: Organisatie van de leeractiviteiten
* artikel 22 (blz 8)  : §3  wordt ingevoegd

Hoofdstuk 10 : Maatregelen in geval van schending van de leefregel
* artikel 56 (blz 17)  : §5  wordt ingevoegd

Hoofdstuk 11 : Leerlingengegevens
* artikel 62 (blz 19) : § 2 wordt vervangen door "gemeenteraadsleden hebben het recht ...."
                                 § 4 wordt ingevoegd

Hoofdstuk 12 : Klachten
* wordt ingevoegd

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde wijzigingen aan het academiereglement van de kunstacademie met ingang van 1 
september 2020 goed te keuren.

32 2020_GR_00183 Ten verzoeke van Vlaams Belang: de gemeenteraad van 
Beveren wijst praktijktesten, een middel dat met ' 
uitlokking 'een vermoeden van discriminatie moet 
aantonen, af - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
-Verhuurders moeten de vrijheid hebben om te verhuren aan wie ze dat willen.
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 Maken zij de keuze om niet te verhuren aan bepaalde personen, dan zullen ze daar wel een reden 
voor hebben.

 Als zich meerdere kandidaten aanbieden voor eenzelfde woning, kiezen zij vaak voor zekerheid en 
vertrouwdheid.

 Verhuurders zullen kiezen voor de kandidaat die in hun ogen meest garantie biedt op het al bij al 
beperkte rendement van de verhuur (gemiddeld 2%  

 cf. belangengroep Verenigde Eigenaars)

 Verhuurders maken een positieve keuze voor een bepaalde kandidaat.Solvabiliteit,de groote van het 
gezin in verhouding tot de grootte van het 

 verhuurde pand gelden als criteria.Deze keuze houdt geen discriminatie in van de kandidaten die niet 
worden gekozen.

-Zodra de verhuurder een keuze heeft gemaakt,moet de overheid zich daar niet mee 
bemoeien.Steunpunt wonen wijst erop dat de zelfregulering 

 een meerwaarde voor de huurmarkt is.Zelfregulering heeft het voordeel van de gedragenheid,dat 
geeft betere kansen op naleving dan een door de 

 overheid opgelegde aanpak.

-Nu al is het in veel steden en gemeenten moeilijk om een betaalbare huurwoning te 
vinden.Praktijktesten dreigen sommige verhuurders te doen 

 afhaken met een daling van het aantal huurwoningen en prijsstijgingen tot gevolg.

-Praktijktesten komen neer op 'uitlokking'.Wanneer uitlokking wordt overwogen om criminelen te 
vatten,vindt men dit onaanvaardbaar,maar in de 

 strijd tegen vermeende discriminatie worden fundamentele rechtsbeginselen blijkbaar vlot overboord 
gegooid.

-Praktijktesten bewijzen discriminatie niet.

-Het is ook niet eenduidig wat er allemaal onder de noemer 'praktijktest' zit.

 

Daarom vragen wij de stemming over volgend voorstel van raadsbesluit:

1 De gemeenteraad van Beveren veroordeelt het idee om praktijktesten,en in het bijzonder 
praktijktesten op de huurmarkt,in te voeren.

2 De Vlaamse regering wordt van dit raadsbesluit op de hoogte gebracht.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vlaams Belang  volgend punt "de gemeenteraad van Beveren wijst praktijktesten, een 
middel dat met 'uitlokking' een vermoeden van discriminatie moet aantonen, af" te behandelen.



30/39

33 2020_GR_00185 Ten verzoeke van Beveren 2020: ANPR camera’s 
voorstudie - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In CBS van 25/5 werd er goedkeuring gegeven voor een technische voorstudie voor ANPR 
Cameraplan voor de politiezone WANO. Het gaat om 17 voorgestelde camerapunten. 
Er wordt een voorkeur gegeven aan de locaties voorzien in 20-21 en prioritaire straten. 

Over welke locaties en straten gaat dit in eerste instantie? 

Wat gaan deze camera’s specifiek meten én sanctioneren ? Iedereen vindt veiligheid tenslotte een 
topprioriteit. In het centrum van Beveren zijn er een aantal straten waar al lange tijd serieuze 
knelpunten zijn. 

Wordt er rekening gehouden MET deze problematische en gevaarlijke straten in Beveren?  o.a. Van 
Craenenbroeckstraat, Elzestraat, Kleine Kromstraat en Levergem die oververzadigd zijn? Gaat daar 
iets gebeuren of wordt er een aanpassing voorzien ? 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020  volgend punt "ANPR camera’s voorstudie" te behandelen.

34 2020_GR_00186 Ten verzoeke van Beveren 2020: Kaaimuur Doel - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
De veerdam/kaaimuur van het haventje in Doel is in bijzonder slechte staat. Er is sprake van 
verzakkingen, diepe putten. De nodige afsluithekken werden reeds geplaatst om veiligheidsredenen. 
Als deze verzakkingen zich uitbreiden wordt de toegang tot de helling belemmerd om de boten in en 
uit het water te halen. Spoedige herstellingswerken zijn noodzakelijk of de veiligheid en de werking 
van de WSV komt in het gedrang. De havenmeester kaartte het probleem reeds in 2019 aan bij bij 
AWZ. Is het college en de schepen van sport hiervan op de hoogte? Heeft men vanuit het college 
hierover met AWZ al contact opgenomen? Wat kan eventueel van uit de gemeente ondernomen om er 
voor te zorgen dat de kaaimuur niet instort?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020  volgend punt "kaaimuur Doel" te behandelen.

35 2020_GR_00187 Ten verzoeke van Beveren 2020: Monument afbakening 
provinciegrens Oost-vlaanderen / Antwerpen - Advies

Motivering



31/39

Inhoudelijke toelichting
In 1923 werden de provinciegrenzen hertekend. Om daarnaar te verwijzen werd een monumentale 
grenspaal geplaatst die sinds 1969 op de terreinen van EBES ligt. Met de werken aan de nieuwe 
Sigmadijk verdween de paal onder het zand. Het lokale blad ’t Koerierke maakte onlangs met foto’s 
duidelijk dat het monument er nog altijd staat. Zij het grotendeels onder het zand. Overweegt het 
bestuur om hieromtrent actie te ondernemen zodat de bijna 100 jaar oude grenspaal eventueel vlakbij 
kan herplaatst worden?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020  volgend punt "Monument afbakening provinciegrens Oost-vlaanderen / 
Antwerpen" te behandelen.

36 2020_GR_00184 Ten verzoeke van Open Vld: stand van zaken vzw 
Aangenaam Winkelen - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het is nu een jaar geleden dat wij hier hebben aangekaart dat de Vrasenestraat er heel 
onaantrekkelijk bij lag. We zijn nu een jaar verder en moeten helaas concluderen dat er nog niks is 
gebeurd: geen nieuwe verlichting, geen opfrissing van het winkeldorp door extra groen, er werd geen 
extra rustbanken geplaatst en er werden geen vernieuwende acties op poten gezet. De handelaars 
klagen nog altijd over vuile straten. Nochtans waren er beloftes gemaakt door het gemeentebestuur, 
die niet werden ingelost.

 Bovendien hebben wij vernomen dat er binnen het bestuur van de vzw Aangenaam Winkelen een 
crisis is:

1. Op 07/01/2020 heeft het bestuur akte genomen van het ontslag van een aantal bestuursleden.

Waarom hebben deze bestuursleden ontslag genomen?

1. Op 06/04/2020 beslist het college om Schepen Kegels als ondervoorzitter van de vzw te 
vervangen door Schepen Brocken.

Waarom heeft Schepen Kegels ontslag genomen?

1. Op 08/06/2020 wordt er door het bestuur van Aangenaam Winkelen een strafklacht 
neergelegd tegen de centrummanager en werd hij ontslagen.

Waarom werd de centrummanager ontslagen?

Bovenstaande feiten wijzen op een disfunctioneren van de vzw Aangenaam Winkelen, en dit ten 
nadele van de handelaars. Wij zijn zeer begaan met de toekomst van het Winkeldorp. Meer dan ooit in 
deze moeilijke tijden verdienen deze handelaars onze steun.

Daarom vragen wij aan de burgemeester en het college:

1. Dat de burgemeester het dossier rond de vzw Aangenaam Winkelen persoonlijk zelf in 
handen neemt en het opvolgt.

2. Een externe audit, en dit over een periode van de afgelopen 15 jaar.
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3. Daarnaast vragen wij ook uitdrukkelijk aan de burgemeester en het college om hierover een 
gemeenteraadscommissie te organiseren, zodat alle raadsleden op de hoogte gesteld 
worden van de gebeurtenissen binnen de vzw Aangenaam Winkelen.

4. Kwijtschelding van de lidgelden voor de leden van Aangenaam Winkelen voor 2020. Dit door 
de crisis binnen de vzw zelf, door covid-19 en doordat er te weinig activiteiten zijn 
georganiseerd door de vzw.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld  volgend punt "stand van zaken vzw Aangenaam Winkelen" te behandelen.

37 2020_GR_00188 Ten verzoeke van sp.a: Pop-upterras Yzerhand - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Aan Grand Café Gildenhuys te Yzerhand staat sinds kort een terras op het voetpad. Hiervoor heeft de 
uitbater naar eigen zeggen de toestemming gekregen van burgemeester Van de Vijver en schepen 
Filip Kegels.

Hierbij hebben we enkele vragen:

 Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd op een plaats waar bouwactiviteiten plaatsvinden en 
zwaar vervoer passeert om naburige winkels te bevoorraden?

 Blijft er voldoende ruimte over voor voetgangers, met bijzondere aandacht voor minder 
mobiele personen?

 Is er overleg geweest met de buurtbewoners over de tijdelijke en de permanente 
terrasinrichting die de eigenaar op termijn wenst te plaatsen?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a het punt "Pop-upterras Yzerhand" te behandelen.

38 2020_GR_00195 Ten verzoeke van sp.a: Bijkomende middelen voor lokale 
besturen uit het Vlaams Noodfonds - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Op 2 juni 2020 maakte de Vlaamse regering bekend dat lokale besturen 87,3 miljoen euro krijgen uit 
het zgn. Noodfonds. Dat is goed nieuws voor lokale cultuur-, jeugd-, en sportverenigingen. Op die 
manier kan (gedeeltelijk) aan noodlijdende verenigingen worden tegemoet gekomen. Maar hoe gaan 
we lokaal in onze gemeente om met die extra middelen?

Op ‘Vlaanderenhelpt.be’ staat dat ‘lokale besturen hiermee aan de slag kunnen om cultuur-, jeugd- en 
sportverenigingen te ondersteunen. Lokale besturen staan immers het dichtst bij de inwoners en 
verenigingen en weten dus het best wat de noden zijn. Daarom zal er ook de grootst mogelijke 

http://vlaanderenhelpt.be/
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autonomie zijn, met zo min mogelijk planlast of administratieve verplichtingen. Zodat steden en 
gemeenten vrij kunnen beslissen hoe ze deze middelen spenderen.’  Onze gemeente krijgt 
638.585,17 euro uit het Vlaams Noodfonds.

Aangezien de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen een belangrijke functie vervullen in ons 
verenigingsleven is deze steun belangrijk. Er werd in het Vlaams parlement onderstreept dat deze 
extra middelen bestemd zijn voor cultuur, jeugd en sport en niet bedoeld zijn om reeds genomen 
maatregelen te compenseren. In deze optiek vragen wij naar verduidelijking wat betreft het 
aanwenden van deze middelen. Sp.a pleit ervoor dat deze middelen geheel zullen worden ingezet 
voor onze cultuur-, jeugd- en sportverenigingen. 

Daarbij volgende vragen:

 Werd reeds beslist hoe deze extra middelen zullen worden ingezet? 
1. Zo ja, wat zijn de verdeelsleutels?
2. Zo niet, wanneer mogen we hierover een beslissing verwachten?

 Werd hierover advies gevraagd aan de bevoegde adviesraden (cultuurraad, jeugdraad, 
sportraad)? Zo niet, is het gemeentebestuur bereid hierover alsnog advies te vragen?

 De sp.a-fractie stelt voor om een rondvraag te organiseren bij de lokale cultuur-, jeugd- en 
sportverenigingen m.b.t. hun noden n.a.v. de coronacrisis en die in kaart te brengen zodat een 
doordachte beslissing kan worden genomen.  Gaat het gemeentebestuur akkoord met dit 
voorstel?

 Onze sp.a-fractie stelt voor om de verdeling van deze middelen te bespreken en een voorstel 
tot verdeling verder uit te werken tijdens een gemeenteraadscommissie. Gaat het 
gemeentebestuur akkoord met dit voorstel? 

 Kan - na beslissing over het verdelen van de middelen - gerapporteerd worden over de 
aanwending van de middelen aan de gemeenteraad?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a het punt "Bijkomende middelen voor lokale besturen uit het Vlaams Noodfonds" 
te behandelen.

39 2020_GR_00196 Ten verzoeke van sp.a: Tweewekelijkse huisvuilophaling 
in de zomerperiode  - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In de Afvalkrant van Ibogem van juni 2020, lezen we een nobele doelstelling: “samen voor minder 
restafval.” Hoe dit doel bereikt zal worden, roept bij heel wat burgers vragen op: slechts een 
tweewekelijkse ophaling van restafval in de zomer. Dergelijke afbouw van dienstverlening, zonder 
enige compensatie, lijkt niet goede manier om dat nobel doel te bereiken. 

Dat er bij een tweewekelijkse ophaling in hoog zomer heel wat bezorgheden van de burgers ontstaan, 
is terecht. Dergelijke afbouw van dienstverlening kan ernstige geur- en andere problemen tot gevolg 
hebben.

In de Afvalkrant lezen we dat er in juli en augustus de helft minder opgehaald zou worden: dit is 
vanzelfsprekend geen nieuw gegeven voor de zomer van 2020. Dat het vroeger op het jaar warm zou 
worden is een non-argument. Dit verandert niets aan het feit dat het in de zomer ook warm is. Als men 
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deze redenering zou doortrekken, zou men simpelweg vroeger wekelijkse ophalingen kunnen 
doorvoeren. 

Ook wordt melding gemaakt van het feit dat etensresten niet meer in het restafval horen, maar wel in 
de gft-bak. Hiermee maakt men meteen duidelijk dat een deel van het probleem zich dan ook 
gewoonweg verplaatst. Bijgevolg zou de gft-bak in hoog zomer dan ook wekelijks moeten worden 
opgehaald.   

Daarbij de volgende vragen:

 Kan een wekelijkse huisvuilophaling van restafval en gft worden voorzien? 
 Kan ondergeschikt op zijn minst een wekelijkse ophaling van de gft-bak worden voorzien? 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a het punt "Tweewekelijkse huisvuilophaling in de zomerperiode " te behandelen.

40 2020_GR_00189 Ten verzoeke van Groen: Telraam voor verkeerstellingen: 
betrouwbaar meten met burgers - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Om het mobiliteitsbeleid gefundeerd uit te werken zijn verkeerstellingen essentieel. Tellingen die 
multimodaal tellen, en dus zowel auto’s, zwaar verkeer, openbaar vervoer als fietsers en voetgangers 
registreren, vormen de basis van elke verkeerskundige studie. De huidige tellingen in Beveren zijn 
vandaag beperkt in tijd en in het tellen van modi en vaak kostbaar. Het is daarom bijzonder interessant 
dat Telraam zowel fietsers, voetgangers, auto's als zwaar verkeer (vrachtwagens, bussen,...) telt. 

Telraam ontwikkelt top technologisch en betrouwbaar meetmateriaal, dat verkeer fijnmazig, continu, 
multimodaal, correct en samen met de burgers kan tellen en analyseren. Telraam zorgt voor de juiste 
onderzoeksvraag, de juiste onderzoekstechnologie, de burgers tellen en denken mee. Zo biedt 
Telraam de primeur van de volautomatische citizen science verkeerstellingen, naar analogie met 
luchtkwaliteitsmetingen zoals Curieuzeneuzen en Luftdaten.

Telraam gaat actief met burgers aan de slag om deze verkeerstellingen aan te leveren. Bewoners 
engageren zich graag om te ontdekken hoeveel en welk verkeer door de straat komt door een eigen 
volautomatische verkeersteller te installeren aan hun raam, maar ook om de data te interpreteren en 
er over te communiceren. 

De verzamelde telgegevens zijn een waardevolle basis om te gebruiken in verkeers- en 
mobiliteitsplannen, om de impact te meten van verkeerstechnische ingrepen en kunnen gebruikt 
worden door onderzoekers en door bewoners en geïnteresseerden. 

Telraam heeft een aanbod op de maat: diverse formules die kunnen gaan van het uitrollen van een 
klein telnetwerk, tot data-analyses en concreet beleidsadvies op basis van de gegenereerde data.Voor 
meer info: zie https://telraam.net/nl/governments

Gezien de specifieke situatie van Beveren met 8 deelgemeenten, de grote oppervlakte, de vele 
invalswegen, schat Telraam het aantal telramen op circa 50 stuks (90 euro per telraam). Met het 
beperkte aanbod op maat zal dit circa 5.000-10.000 euro kosten. Met een aanbod op maat zal dit naar 
15.000-20.000 euro gaan.

https://telraam.net/nl/governments
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Voorstel van besluit:

De gemeenteraad van Beveren besluit deel te nemen aan het project Telraam.

Hiertoe worden op zijn minst de volgende acties ondernomen:

-          Er wordt contact opgenomen met ‘Telraam’ voor een offerte op maat;

-          Er wordt in samenwerking met Telraam een informatie- en sensibiliseringscampagne opgezet 
naar burgers en verenigingen om hen op te roepen tot deelname;

-          Tijdens het project worden in samenwerking met Telraam de gemeenteraad, de burgers, 
verenigingen en adviesraden actief geïnformeerd over de resultaten, wordt met hen in dialoog gegaan 
over de opvolging ervan en de acties die hieraan gekoppeld worden;

-          Er wordt hiervoor het nodigde budget uitgetrokken.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "Telraam voor verkeerstellingen: betrouwbaar meten met 
burgers" te behandelen.

41 2020_GR_00190 Ten verzoeke van Groen: Praktijktesten voor de 
woningmarkt op gemeentelijk niveau - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Wordt er in Beveren gediscimineerd op basis van je naam? 

Wordt er in Beveren gedicrimineerd op basis van je afkomst? 

Wordt er in Beveren gediscrimineerd als je afhankelijk bent van OCMW-steun? 

Het antwoord is driemaal ja als we luisteren naar het middenveld, driemaal ja als we luisteren naar 
vrijwilligers die zich inzetten om woningen te zoeken voor nieuwkomers. Het antwoord is  “ja” als we 
luisteren naar mensen met migratieroots. En het laatste rapport van Unia en andere onderzoeken 
tonen aan dat er gemiddeld in 4/10 van de situaties sprake is van discriminatie. 

Er is reeds lang gesensibiliseerd en er is reeds lang geïnformeerd maar de realiteit blijft pijnlijk. Omdat 
zelfregulering niet werkt en bellen naar een immokantoor om een appartement te zoeken voor Ahmed, 
meteen duidelijk zal worden wat de wensen zijn van vele eigenaars hier in Beveren. Gelijke kansen 
zijn er niet. Volgens de wet moet je ongeacht je afkomst, ongeacht je naam, ongeacht je soort 
inkomen, gelijke kansen krijgen. 

Omdat er voorlopig geen praktijktesten komen op Vlaams niveau maar we goed geluisterd hebben 
naar minister Somers, bevoegd voor onder meer gelijke kansen en lokale besturen stellen wij een 
lokale aanpak voor. Praktijktesten zijn geen wondermiddel, en er is zeker nood aan een globale 
Vlaamse aanpak, maar een verstandig gebruik van praktijktesten op lokaal niveau kan wel degelijk 
een wezenlijk verschil maken. 

Wij zijn het beu om te wachten op Vlaanderen. Als Beveren echt wil verbinden, dan wil ze ook 
eigenaars en kandidaat-verhuurders met migratieroots of met OCMW-steun verbinden met elkaar. 
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Voorstel van besluit: 

Beveren ontwikkelt en activeert een lokaal actieplan tegen discriminatie op de woningmarkt. 

Het actieplan omvat volgende elementen: 

1/ sensibiliseren van immokantoren en eigenaars

2/ monitoring en gegevens verzamelen

3/ praktijktesten 

4/ een lokaal meldpunt voor discriminatie 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "Praktijktesten voor de woningmarkt op gemeentelijk niveau" te 
behandelen.

42 2020_GR_00191 Ten verzoeke van Groen: Oprichting Taskforce wonen - 
Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Er is een groeiende groep mensen die woning vindt via de bestaande mogelijkheden om een huis te 
huren. Op basis van de wachtlijsten bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij, de groeiende vraag naar 
betaalbare woningen op de private huurmarkt, het beperkte aanbod op de markt en via oa. het sociale 
verhuurkantoor,… kunnen we besluiten dat er dringend een bredere en gecoördineerde aanpak nodig 
is. 

In een woningmarkt die steeds vaker gekenmerkt wordt door een wanverhouding tussen de kwaliteit 
en de prijs van de woningen en in de realiteit dat er een toenemend aantal gezinnen is die geen 
geschikte woning vindt of dreigen hun woning te verliezen vanwege kwaliteits- en/of 
betaalbaarheidsproblemen, is het volgens ons wenselijk dat de gemeente een taskforce wonen 
opricht. 

Wij stellen dan ook voor om een Taskforce Wonen op te richten om gezamenlijk oplossingen uit te 
werken voor mensen die geen betaalbare huurwoning vinden. 

Voorstel van besluit: 

De gemeente richt een taskforce wonen op. 

Wie betrekken ze? 

Gemeentelijke diensten, het middenveld, private partners en sociale woonactoren

Wat is het doel?

Gezamenlijk oplossingen uitwerken voor de bestaande woonnoden in onze gemeente. 



37/39

Een Taskforce Wonen kan actiepunten formuleren die deze gezinnen vandaag, morgen en 
overmorgen helpen om hun recht op wonen te realiseren. Hierbij gaat voornamelijk aandacht naar 
structurele oplossingen op middellange en lange termijn. Maar ook op korte termijn kan een taskforce 
tijdelijke oplossingen vinden voor de meest precaire en urgente situaties.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "Oprichting Taskforce wonen" te behandelen.

43 2020_GR_00192 Ten verzoeke van Groen: Veilige overwegen in ons 
havengebied - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De haven van Antwerpen telt tweehonderd spooroverwegen. Zonder slagbomen. Vrijwel alle 
overwegen in de haven zijn uitgerust met een knipperlicht en een belsignaal. Maar in de praktijk blijkt 
dit niet altijd afdoend te zijn. 

Twee derde van de ongevallen aan overwegen in Oost-Vlaanderen gebeurde in de Waaslandhaven. 

Omdat er in de Waaslandhaven zoveel ongevallen gebeurden, met in juli 2016 zelfs drie in 24 uur tijd, 
werden er extra maatregelen genomen.

Onze vragen: 

1. Is er een analyse van gegevens die onbewaakte overwegen in de Waaslandhaven die 
veelvuldige ongelukken veroorzaken in kaart brengt en welke stappen wil Infrabel hier in 
nemen? 

2. Is hierover met Infrabel overleg en wat is daar de uitkomst van?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "Veilige overwegen in ons havengebied" te behandelen.

44 2020_GR_00193 Ten verzoeke van Groen: Organisatie groepsaankoop 
regenwaterton  - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Hergebruik van regenwater wordt steeds belangrijker. Het klimaat verandert, water wordt een schaars 
en kostbaar goed. Recuperatie van regenwater is goed voor het milieu en je bespaart op je 
waterfactuur. Meer groen vereist meer regenwater. Met de klimaatveranderingen zal deze nood de 
komende jaren alleen maar groeien. De verwachtingen zijn dat ons weer onregelmatiger wordt. We 
hebben dan ook een ander waterbeheer nodig.
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Soms is het onmogelijk om een ondergrondse opvangtank te installeren. De prijs van een gevelton is 
nog heel duur. Met een groepsaankoop kan men onderzoeken of de prijs kan zakken, structureel 
ondersteuning kan opstarten (financieel, logistiek, organisatorisch, …), welk type is meest geschikt, 
wat is de vraag, aanbod, … De organisator kan deze verschillende pistes onderzoeken volgens: tijd, 
prijs, esthetiek, duurzaamheid,... Gebruik van bovengrondse tanks/tonnen kunnen een mooie 
oplossing bieden. Regentonnen kan je aan je voor –of achtergevel plaatsen.

Voorstel tot besluit: 

-           De gemeente organiseert in samenwerking met een externe partner een groepsaankoop voor 
regentonnen. 

-           De gemeente communiceert hierover en roept op om te participeren bij deze groepsaankoop. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "Organisatie groepsaankoop regenwaterton " te behandelen.

45 2020_GR_00194 Ten verzoeke van Groen: Waterrecuperatie: 
gemeentelijke verplichting recuperatie grondwater via 
tussenkranen - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Zoals op elke werf met een kelder of ondergrondse parking in de gemeente wordt het grondwater 
weggepompt. Normaal gezien gaat dit weggepompte water recht de riool in. Niet echt ecologisch 
verantwoord in tijden van waterschaarste.

In het ideale geval wordt opgepompte water zo dicht mogelijk terug in de grond gebracht via 
bijvoorbeeld infiltratieputten. Dat schrijft de milieuwetgeving zo voor. In een stedelijke omgeving is dat 
echter vaak niet mogelijk bij gebrek aan ruimte. Als er ook geen waterloop of regenwaterafvoer nabij 
is, mag het water in de openbare riolering geloosd worden. Zo kan, jammer genoeg, veel water 
verloren gaan. 

De stad Gent stelt in dat geval dat het water ter beschikking moet gesteld worden aan omwonenden 
indien mogelijk. In sommige gevallen kan dat voor de veiligheid niet.

Niet drinkbaar grondwater, maar ideaal om bijvoorbeeld te gebruiken in de tuin. Buurtbewoners 
kunnen er hun gieters of emmers gaan vullen als ze in de tuin de planten water willen geven. Iedereen 
die dat wenst, kan hier om water komen.

 

Voorstel tot besluit: 

-           De gemeente maakt het ter beschikking stellen van opgepompt water (bij elk bouwproject waar 
grondwater wordt opgepompt) verplicht zodat particuliere buurtbewoners het water kunnen gebruiken. 

 

Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "Waterrecuperatie: gemeentelijke verplichting recuperatie 
grondwater via tussenkranen" te behandelen.


