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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 3 maart 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_GR_00038 Verslag gemeenteraadszitting 28 januari 2020 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d. 28 januari 2020.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 28 januari 2020.

2 2020_GR_00044 Aanpassing retributie- en gebruikersreglement  culturele 
deelinfrastructuur en klaslokalen Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Er dient een kleine aanpassing te gebeuren in de tarieven voor niet-cultureel gebruik in het 
retributiereglement gebruik culturele deelinfrastructuur en klaslokalen Beveren.   
Bij nazicht van het gestemde reglement is gebleken dat een aanpassing van de tarieven niet-cultureel 
gebruik voor de Verheyenzaal van OC De Verre niet werd doorgetrokken naar de andere ruimtes waardoor de 
kleinere zaal (Turfput en Turfschip) nu even duur zijn als de grote Verheyenzaal. 

Om dit te corrigeren wordt een tariefaanpassing gevraagd voor de zalen Turfput en Turfschup te Verrebroek 
als volgt :  

N-COM 175huidig reglement :

Verrebroek: Turfput & Turfschup (60m²) 
inclusief leskeuken

COM
100

225

N-COM 125voorstel : 

Verrebroek: Turfput & Turfschup (60m²) 
inclusief leskeuken

COM
75

175

Naar analogie hiermee zouden ook de tarieven OC Kallo moeten worden aangepast :  

huidig reglement : N-COM 100 175
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Kallo: vergaderzaal 1 (60m²) met 
aansluitende leskeuken (25m²)

COM 225

N-COM 125voorstel :

Kallo: vergaderzaal 1 (60m²) met 
aansluitende leskeuken (25m²)

COM
75

175

 

Aan de gemeenteraad wordt een gecoördineerd reglement voorgelegd voor het gebruik van de culturele 
deelinfrastructuur en klaslokalen voor cultureel en niet-cultureel gebruik. Het reglement integreert het 
huidige retributiereglement en huishoudelijk reglement met de voorgestelde wijziging in één document. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het retributie- en gebruikersreglement 
culturele deelinfrastructuur en klaslokalen Beveren met ingang van 1 april 2020 volgens reglement in bijlage.

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het retributie- en gebruikersreglement culturele deelinfrastructuur en klaslokalen met ingang van 1 april 
2020 goed te keuren volgens voorgelegd reglement.

3 2020_GR_00037 Aanpassing aan het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Naar aanleiding van een vergadering van de fractieleiders  worden volgende wijzigingen voorgesteld aan het 
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad:

1. Er wordt een paragraaf 2 toegevoegd aan artikel 11, luidende:

§2 – Louter informatieve vragen gericht aan de algemeen directeur worden beantwoord binnen de 20 
kalenderdagen.

2. Artikel 16 wordt aangevuld waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen dringende en niet-dringende 
vragen te stellen door de raadsleden aan het begin van de betreffende raadszitting. Volgende bepalingen 
worden toegevoegd:

De dringende actuele vragen moeten beknopt zijn en geen aanleiding geven tot dure studies en/of 
onverantwoord veel opzoekingswerk. De voorzitter  oordeelt over de ontvankelijkheid van de dringende actuele 
vragen. Indien meerdere dringende actuele vragen over eenzelfde thema handelen, zullen die door de 
voorzitter gebundeld worden.

Niet-dringende vragen zullen behandeld worden als schriftelijke vragen en zullen schriftelijk beantwoord 
worden door het college van burgemeester en schepenen.
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3. Er wordt een paragraaf 2 en 3 toevoegd aan artikel 23, luidende: 

“Art. 23. - § 2. De raadsleden gedragen zich ten opzichte van elkaar, los van enige politieke fractie, beleefd en 
hoffelijk. De voorzitter van de gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op vraag van een raadslid, de 
gemeenteraad schorsen tot er opnieuw op een serene manier debat kan gevoerd worden.  

Art. 23 § 3 De beslissing om de raadszitting al dan niet te schorsen hoort exclusief toe aan de voorzitter van de 
gemeenteraad.”

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed te keuren.

Artikel 2
de gecoördineerde versie van betreffend huishoudelijk reglement goed te keuren rekening houdende met de 
wijzigingen.

4 2020_GR_00032 Aanpassingen aan het reglement met betrekking tot de 
bewoning van het gemeentelijk woonwagenterrein - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De inrichtingswerken aan het toekomstige woonwagenterrein aan de Pastoor Steenssensstraat schieten 
goed op.

Het reglement met betrekking tot de bewoning werd reeds in 2017 door de gemeenteraad goedgekeurd. 
Momenteel wordt voorgesteld om nog enkele kleine aanpassingen door te voeren aan dit reglement, vooral 
bedoeld om het gemeentebestuur meer zeggenschap te verlenen in de toewijzing en het behoud van de 
beperkte plaatsen door de kandidaat-huurders en hun gezinsleden door ondermeer de criteria van 
toewijzing en overdracht van een standplaats te verzwaren. 

Zo wordt ondermeer:

- in de definitie van "woonwagenbewoner" de bepaling geschrapt dat ook de ouderlijke situatie 
(woonwagenbewoner of niet) in aanmerking wordt genomen om als woonwagenbewoner beschouwd te 
worden ;

- de kandidaat-huurder en zijn gezinsleden zal bij zijn aanvraag een uittreksel uit het strafregister moeten 
bijvoegen waaruit geen zware criminele veroordelingen blijken ;

- er werd een bepaling ingeschreven omtrent vuilnisophaling ; voor zover de vuilniswagen niet het 
woonwagenterrein kan oprijden (wat normaal wel zou moeten lukken), zal het vuilnis op een ordentelijke 
manier vooraan aan de straatkant worden geplaatst;
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- bij een schrapping uit het inschrijvingsregister op vraag van de aanvrager kan enkel de partner deze 
aanvraag overnemen en niet langer een inwonend gezinslid ; het zelfde geldt bij vertrek van de 
standplaatshouder (op een door het college toegestane uitzondering na).

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde wijzigingen aan het bestaande reglement met betrekking tot de bewoning van het 
gemeentelijk woonwagenterrein goed te keuren.

Artikel 2
de gecoördineerde versie van het reglement goed te keuren.

5 2020_GR_00042 Definitieve vaststelling RUP Stoop Projects  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Ter herinnering

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

De doelstelling en de reikwijdte van het plan werd beschreven in de screeningnota, gebaseerd op het 
voormelde planologisch attest, afgeleverd aan de bvba Stoop Projects, een aannemingsbedrijf in 
terreinaanlegwerken, meer bepaald in tuin- en omgevingsaanleg en -onderhoud. Het betreft hier 
voornamelijk aanleg van bijkomende verharding, uitbreiding van bestaande loodsen, aanleg van 
plantenkwekerij, aanleg van buffergroen en voorzieningen voor de opvang van hemelwater. Het 
screeningdossier (bestaande uit screeningnota en de adviezen) bevat de nodige informatie over het 
voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines voldoende besproken. Alle instanties zijn van 
mening dat de effecten op het milieu voldoende beschreven zijn. De uitgebrachte adviezen bevatten geen 
elementen waaruit de dienst MER kan besluiten dat het uitgevoerde onderzoek naar de aanzienlijkheid van 
de milieueffecten onvolledig of onjuist is. Het bestuur heeft de vrije keuze in te gaan op niet milieueffect-
gerelateerde opmerkingen van de adviesinstanties. De MER-screeningnota Stoop Projects resulteerde in 
plan-MER-ontheffing op 7 maart 2017 omdat geoordeeld werd dat het voorgenomen plan geen aanleiding 
geeft tot aanzienlijk negatieve milieugevolgen en een plan-MER bijgevolg niet nodig is.

Het plan werd onderworpen aan de watertoets. De toetsing aan de kenmerken van het watersysteem en aan 
de relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid wees uit 
dat het plangebied deels gelegen is in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, dat het geen wijzigingen 
veroorzaakt aan het overstromingsregime, dat de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratie-voorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van toepassing is, dat 
verhardingen bij voorkeur waterdoorlatend zijn, dat de waterkwaliteit behouden blijft, dat er geen wijziging 
is van het afvoergedrag en de structuurkwaliteit van van de aanpalende waterloop nr. 67 én dat 
ondergrondse constructies geen impact mogen hebben op het grdonwaterstroompatroon. Bijgevolg werd in 
alle redelijkheid geoordeeld dat het RUP “Stoop Projects” verenigbaar is met het watersysteem en geen 
schadelijke effect op de waterhuishouding veroorzaakt.
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Het Team Veiligheid stelde op 24 september 2018 dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) moet 
opgemaakt worden omdat er op het moment van de toets geen bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij 
het hierboven weergegeven plangebied liggen. Op 20 mei 2019 besliste het college het ontwerp van RUP aan 
de gemeenteraad voor te leggen voor voorlopige vaststelling.

Het college besliste in zitting van 1 oktober 2018 tot organisatie van een plenaire vergadering op 30 
november 2018 volgens de ‘oude’ RUP-procedure (uiterlijke datum 31 december 2018).

Op 29 oktober 2018 werd het RUP geadviseerd door de gecoro. Het advies is voorwaardelijk gunstig, waarbij:
1) bijkomende voorwaarden voor groenbuffer
2) verbod op secundaire ontsluitingen
3) verbod op stapelen (afval)containers
4) geen verdere uitbreiding mogelijk.

Op basis van de adviezen van de instanties én de opmerkingen tijdens de plenaire vergadering van 30 
november 2018, werd het verslag opgemaakt waarvan het college in zitting van 8 april 2019 kennis nam, 
inclusief het herwerkt voorontwerp conform verslag. Daarop werd het voorontwerp herwerkt tot ontwerp 
RUP.

Op 20 mei 2019 besliste het college het ontwerp van RUP aan de gemeenteraad voor te leggen voor 
voorlopige vaststelling.

De gemeenteraad van 25 juni 2019 sloot zich aan bij het advies van de gemeentelijke commissie van advies 
voor de ruimtelijke ordening en stelde het ontwerp RUP Stoop Projects voorlopig vast met 29/33 voor en 
4/33 onthoudingen.

Toelichting

Het openbaar onderzoek liep van 26 juli t.e.m. 24 september 2019. Adviezen werden verleend door 
Departement Omgeving (ongunstig), Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen (gedeeltelijk gunstig), Infrabel 
(gunstig onder voorwaarde), gemeente Sint-Gillis-Waas (geen opmerkingen) en gemeente Kruibeke 
(kennisname). Er werden 18 bezwaren ingediend.

In uitgestelde behandeling van zitting 25 november 2019 nam het college op 2 december 2019 kennis van de 
adviezen en bezwaren alsook de agendering van het RUP in zitting gecoro van 25 november 2019.

De gecoro bundelde én coördineerde de adviezen in functie van definitieve vaststelling binnen de termijn 
van 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek door de gemeenteraad, i.e. uiterlijk vóór 23 maart 
2020.

Het voorwaardelijk gunstig advies van de gecoro luidt:

De gecoro neemt kennis van de 5 ingekomen adviezen.

De gecoro neemt kennis van de 18 bezwaren. De gecoro neemt de bezwaren ernstig maar is niet bevoegd voor 
de hinderaspecten. De gecoro vraagt expliciet aandacht voor de hinderaspecten.

Gunstig op voorwaarde dat:

1. de buffering van het bedrijf breder en hoger gemaakt moet worden.
2. de buffering in totaliteit eerst uitgevoerd moet worden alvorens de rest gerealiseerd kan/mag worden.
3. de vergunning verlenende overheid moet erop toezien dat er geen omgevingsvergunning verleend 

wordt alvorens de groenbuffer volledig gerealiseerd is.
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4. de bezwaren ernstig genomen worden. Dat de vergunning verlenende overheid hier, bij het afleveren 
van een omgevingsvergunning, rekening mee moet houden en voorwaarden moet opleggen. Deze 
voorwaarden moeten hinder (geluid, stof, e.d.) tot een minimum beperken.

5. het grondverzet, dat tot de activiteiten van Stoop Project behoort, tot een minimum moet beperkt 
worden.

6. de verharding moet beperkt worden tot de noodzakelijke bedrijfsvoering en er maximaal moet 
gewerkt worden met waterdoorlatende verharding waar mogelijk.

7. het gebied niet meer in aanmerking komt voor agrarische activiteit, wel voor KMO. Het bedrijf moet 
zich op esthetisch manier inpassen in de omgeving.

8. de plantenkweekzone geen paarse (KMO) bestemming krijgt, maar een groene bestemming.
9. de stedenbouwkundige voorschriften op volgende punten worden aangevuld: 1. Zone voor 

groenbuffer: 1.1. In deze zone moeten een kwalitatieve groenbuffer worden aangelegd met inheemse 
planten en hoogstammige bomen om een volwaardig en efficiënt zichtscherm te realiseren. De buffer 
moet breder en hoger; 1.2. Secundaire ontsluitingen, buiten de indicatieve ontsluitingen op het 
grafisch plan, zijn verboden. 2. Zone voor bedrijvigheid: Opslag van open, niet stapelbare 
afvalcontainers op de begane grond.

De gecoro is van oordeel dat het bedrijf in de toekomst niet verder meer mag uitbreiden dan het plangebied dat 
momenteel door het RUP wordt afgebakend.”

Met 15 stemmen voor en 1 stem tegen wordt het ontwerp gemeentelijk RUP Stoop Projects voorwaardelijk 
gunstig geadviseerd door de gecoro.

De ontwerper heeft de documenten van dit RUP gefinaliseerd door verwerking van alle bovenstaande 
voorwaarden van het voorwaardelijk gunstig advies van de gecoro van 25 november 2019 én het 
collegebesluit van 10 februari 2020 in functie van de definitieve vaststelling in de gemeenteraad van 3 maart 
2020.

Zo wordt de overdrukzone voor plantenkwekerij en waterzuivering onder Art. 1 Zone voor Bedrijvigheid 
geschrapt en vervangen door Art. 3 Zone voor plantenkwekerij en Waterbuffer – categorie Bedrijvigheid, 
wordt de Zone voor Groenbuffer in Art. 2 verbreed tot 15 m en verhoogd tot minimum 12 meter 
hoogstambomen in volgroeide toestand. Verder wordt opgelegd: de (niet-waterdoorlatende) verharding te 
beperken tot de noodzakelijke bedrijfsvoering ( = rekening houdend met de milieuwetgeving) waarbij het 
waterbergend vermogen van het gebied niet mag worden aangetast, het grondverzet te beperken tot de 
eigen werven, de opslag van niet stapelbare containers slechts toe te staan op de begane grond én slechts 
vergunningen voor verhardingen en gebouwen toe te staan wanneer de groenbuffer effectief gerealiseerd is.

In het collegebesluit van 10 februari 2020 motiveert het college dat het RUP door het departement Omgeving 
en de Deputatie wel gunstig zou worden geadviseerd indien: 
a) het kleinstedelijk gebied is afgebakend
b) het statuut van de Oude Baan is aangepast aan de planning van Infrabel (sluiting overweg 
Haasdonkbaan). Dit betreft juist planningsprocessen van de hogere overheden (provincie, Vlaanderen) die 
momenteel volop lopende zijn.

Deze motivatie van het college is o.m. gestoeld op het collegebesluit van 23 mei 2016 met als keuze nog 
slechts in te zetten op het afwerken (verankering van lokale zonevreemde bedrijven op hun vestigingsplaats) 
en ontwikkelen van lokale bedrijventerreinen in het kader van het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied 
Beveren (waarbij in compensatie afgezien wordt van de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein, 
zoals toebedeeld aan economische knooppunten waaronder het structuurondersteunend kleinstedelijk 
gebied Beveren ressorteerd) en de gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2016 met goedkeuring van het 
principeakkoord omtrent de afschaffing van meerdere spoorwegoverwegen waaronder de OW 17 
Haasdonkbaan en de OW21 Doornstraat.
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Bovendien lijkt het plan strijdig met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Ruimtelijke Structuurplan 
Oost-Vlaanderen en het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wanneer men slechts de locatie beschouwt 
én niet de erin vastgelegde uitbreidingsmogelijkheden van bestaande gevestigde bedrijven klasse 2 volgens 
het richtinggevend gedeelte.

In functie van de levensvatbaarheid van dit bedrijf is dit RUP absoluut noodzakelijk. Het zou dan ook 
onbegrijpelijk zijn dat het RUP nu niet zou worden goedgekeurd, maar wel kan worden goedgekeurd als de 
lopende planningsprocessen worden afgerond, temeer daar die lopende planningsprocessen juist de 
verantwoordelijkheid zijn van Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen.

De gemeenteraad wordt gevraagd het RUP Stoop Projects definitief vast te stellen conform het advies van de 
gecoro onder voorbehoud van voorwaarde 8 - verwerkt als Art. 3. Zone voor plantenkwekerij en waterbuffer / 
categorie Bedrijvigheid - zonder bijkomende voorwaarden.

Onmiddellijk na de definitieve vaststelling wordt het RUP met een beveiligde zending bezorgd aan de 
deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en aan het departement Omgeving.

De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een schorsingstermijn van dertig dagen die ingaat op 
de dag na de betekening. Als het gemeenteraadsbesluit niet is geschorst of vernietigd, wordt de 
gemeenteraadsbeslissing na de definitieve vaststelling bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad en wordt ze volledig bekendgemaakt op de website, vermeld in het Belgisch Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de 
gemeenteraadsbeslissing bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het voorwaardelijk gunstig advies van de gecoro van 25 november 2019 alsook van de 
adviezen van departement omgeving, deputatie, gemeentes Kruibeke, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas én de 18 
bezwaren;

Artikel 2
het voorwaardelijk gunstig advies van de gecoro van 25 november 2019 - behoudens de door het college in 
zitting van 10 februari 2020 aangehaalde strijdigheid tussen voorwaarden 7 en 8 - alsook de tegen de 
adviezen van het departement Omgeving en Deputatie ingaande motivatie van het collegebesluit van 10 
februari 2020 te beamen;

Artikel 3
het aan het voorwaardelijk gunstig advies van de gecoro van 25 november 2019 én aan het collegebesluit van 
10 februari 2020 aangepaste ontwerp gemeentelijk RUP Stoop Projects, bestaande uit een toelichtingsnota, 
een plan van de bestaande en juridische toestand, een grafisch plan, een grafisch register m.b.t. planbaten & 
-schade én bijhorende stedenbouwkundige voorschriften definitief vast te stellen zonder bijkomende 
voorwaarden.

6 2020_GR_00043 Samenwerkingsovereenkomst voor het aanstellen van een 
ontwerper voor de heraanleg van een gedeelte van de 
Verrebroekstraat (N451) en de heraanleg van fietspaden - 
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Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met een samenwerkingsovereenkomst voor het 
aanstellen van een ontwerper voor de heraanleg van gedeelte Verrebroekstraat (N451) en heraanleg van 
fietspaden in de buffer van het Logistiek Park Waasland. De overreenkomst is opgemaakt tussen Afdeling 
Maritieme Toegang, Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en de gemeente Beveren.

Context
Het deel van de Verrebroekstraat (N451) tussen E34 en rotonde Wit Huis wordt druk gebruikt door 
havenverkeer. Vandaag de dag vormt het de facto de Westelijke Ontsluiting van de Waaslandhaven voor 
woon-werk verkeer én voor zwaar vervoer.

Beveren is reeds lang vragende partij voor de realisatie van de Westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven. 
De realisatie van deze nieuwe ontsluiting is een onderdeel van het Complex Project Extra 
Containerbehandelingscapaciteit haven van Antwerpen en zal dus, volgend op de definitieve vaststelling van 
het voorkeursbesluit door de Vlaamse Regering op 31 januari 2020, binnen afzienbare tijd gerealiseerd 
worden. In het Complex Project zit echter de aantakking van deze Westelijke Ontsluiting op de E34 niet 
vervat. Deze aansluiting is onderdeel van het zogenaamde Haventracé, onderdeel van Toekomstverbond. 
Hoe sneller deze scheiding tussen haven en dorpenverkeer gerealiseerd is, hoe sneller de 
verkeersleefbaarheid van Verrebroek, Vrasene en Kieldrecht zal verhogen. Op dat ogenblik is het ook zinvol 
om de herinrichting van dit traject én het meer noordelijke deel van de N451 grondig te bekijken.

In afwachting van deze definitieve oplossing dringen zich opnieuw herstellingswerken op in dit gedeelte van 
de Verrebroekstraat. Gezien de schade aan het wegdek vooral te wijten is aan het zwaar havengerelateerd 
vervoer wenst de gemeente dat de bevoegde instanties hier ook financieel aan bijdragen. 

Overeenkomst
De Raad van Bestuur van MLSO besliste op 6 november 2019 tot de opmaak van een 
samenwerkingsovereenkomst. Om een zicht te krijgen op de werkelijke kosten voor de heraanleg en om het 
proces niet te vertragen, werd onderling besloten om alvast van start te gaan met een 
samenwerkingsovereenkomst voor het studiewerk.

Op die manier kan dan de (nog op te maken) samenwerkingsovereenkomst voor de aanlegfase gebaseerd 
worden op een concrete raming, en kan het ontwerpproces intussen effectief starten.
In bijlage is het voorstel van de samenwerkingsovereenkomst gevoegd.

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat het studiewerk middels een deelopdracht van de 
raamovereenkomst van Maatschappij Linkerscheldeoever (2018-01) ‘Dienstverlening betreffende 
omgevingsaspecten’ uitgevoerd zal worden. Maatschappij Linkerscheldeoever is aanbestedende overheid, 
doch in de samenwerkingsovereenkomst wordt bepaald dat een personeelslid van de gemeente Beveren als 
leidend ambtenaar voor deze deelopdracht (‘Studiewerk ten behoeve van de herinrichting van de N451 ter 
hoogte van het Logistiek Park Waasland fase West’) zal optreden. De reikwijdte van het mandaat van de 
leidend ambtenaar wordt in de samenwerkingsovereenkomst omschreven.

De raming voor het studiewerk bedraagt 25 000 EUR (incl. btw), en wordt gelijkwaardig over de 4 partijen 
verdeeld, wat dus een bijdrage van 6 250 EUR (incl. btw) per partij bedraagt.

 
Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst voor het aanstellen van een ontwerper voor de 
heraanleg van een gedeelte van de Verrebroekstraat (N451) en de heraanleg van fietspaden.

7 2020_GR_00039 Vaststelling lastvoorwaarden en gunningswijze voor 
aanstellen ontwerper voor nieuwbouw van een 
voetbalaccommodatie te Kieldrecht - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Deze opdracht omvat het ontwerpen van een nieuwe sportaccommodatie voor de plaatselijke 
voetbalvereniging KSK Kieldrecht.

Het betreft een nieuwbouwcomplex in de zone voor sport- en speelterreinen te Kieldrecht, Oud Arenberg. De 
accommodatie bevat een gebouw met kleedkamers, sanitaire voorzieningen, bergingen, vergaderruimte, 
kantine, terras en tribune. De opdracht omvat eveneens de directe omgevingsaanleg rond de 
sportaccommodatie met verharde zones en groenaanleg alsook het ontwerp voor extra parking. De aanleg 
van de voetbalpleinen is niet inbegrepen in de opdracht. De implementatie/coördinatie van elementen uit 
het dossier aanleg voetbalterreinen die invloed kunnen hebben op de sportaccommodatie zijn echter wel 
mee uit te voeren.

De nieuwbouw dient op een slimme manier volledig op maat gecreëerd te worden voor de gebruikers die er 
hun intrek zullen nemen.

De wensen voor het nieuwe gebouw zijn samengevat in een programma van eisen (PVE), opgesteld in overleg 
met gemeente Beveren (o.a. Sportdienst, Technische dienst gebouwen en vertegenwoordigers van de 
voetbalclub). Dit PVE is de vertrekbasis voor de nieuwbouw.

De uitgave wordt geraamd op 174 240,00 EUR inclusief btw (144 000,00 EUR exclusief btw).

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de lastvoorwaarden vast te stellen voor het aanstellen van een ontwerper voor de nieuwbouw van 
een voetbalaccommodatie te Kieldrecht,

Artikel 2
de raming goed te keuren voor een bedrag van 174 240,00 EUR inclusief btw (144 000,00 EUR exclusief btw),

Artikel 3
als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking te 
kiezen.
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8 2020_GR_00040 Opvullen en verzorging van bloemenmanden en -torens in 
Beveren gedurende 2020-2021-2022-2023 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Door de Groendienst werd een lastenboek opgemaakt voor het opvullen en de verzorging van 
bloemenmanden en -torens in Beveren gedurende 2020-2021-2022-2023.

De opdracht omvat volgende werken:

 leveren van bevestigingsmaterialen, bloemenmanden en -torens;
 opvullen van de manden en torens inclusief plaatsingszorgen (voorjaar en zomer);
 onderhoud en verzorging van bloemenmanden en -torens;
 onderhoud en verzorging van gemeentelijke bloementorens.

Het contract loopt van maart/april tot eind oktober 2020 en kan drie daaropvolgende jaren mits schriftelijke 
toestemming van beide partijen worden verlengd.

De uitgave voor 4 jaar wordt geraamd op 357 900,00 EUR exclusief btw of 399 894,00 EUR inclusief btw.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de lastvoorwaarden vast te stellen voor het opvullen en de verzorging van bloemenmanden en -torens in 
Beveren gedurende 2020-2021-2022-2023;

Artikel 2
de raming goed te keuren voor het bedrag van 357 900,00 EUR exclusief btw of 399 894,00 EUR inclusief btw 
voor 4 jaar;

Artikel 3
als gunningswijze de open procedure te kiezen.

9 2020_GR_00005 Vaststellen van het lastenboek voor de uitbating van het 
personeelsrestaurant in het Administratief Centrum Beveren - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Er dient een uitbater gekozen te worden voor het personeelsrestaurant in het AC. Hiervoor werd een 
lastenboek opgesteld met volgende criteria:

Concept: De offertevraag betreft het leveren van maaltijden met afwerking ter plaatse. De voorbereiding van 
de maaltijden dient te gebeuren in een keuken die op een maximale afstand van 25 km gelegen is van het AC. 
De uitbater dient steeds een gevarieerd aanbod in maaltijden te voorzien (dagschotel, grillschotel, broodjes, 
soep, vegetarische schotel, ...) en dit op basis van de gevoerde personeelsenquête. Aan de uitbater worden 
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strikte voorwaarden opgelegd inzake professionaliteit, hygiëne, voedselveiligheid, voedselkwaliteit en 
duurzaamheid op alle gebieden.

Concessievergoeding: De concessie is kosteloos ; de prijszetting gebeurt in de aangeboden maaltijden zodat 
dit het personeel ten goede komt. Zo dient er steeds een dagmenu (dagschotel met soep of dessert) 
aangeboden te worden voor maximaal de waarde van een maaltijdcheque (7 EUR).

Optie: het staat de uitbater vrij om 1 frisdrankautomaat en 2 meeneemmaaltijdenautomaten te installeren 
en uit te baten.

Duurtijd: 2 jaar met start na volledige ingebruikname AC.

Informatievergadering: er zal een informatievergadering belegd worden voor alle geïnteresseerde 
kandidaten.

Gunningscriteria: Prijs (40pt), kwaliteit (30pt), organisatie (10pt), inrichting aanleverkeuken (10pt) en SLA 
(service level agreement) (10pt).

Toewijzing: de toewijzing gebeurt door het college van burgemeester en schepenen.

Exacte data inzake indienen kandidatuur en toewijzing dienen intern nog bepaald te worden in functie van 
definitieve toewijzing voor de zomervakantie.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het lastenboek met betrekking tot de aanstelling van een uitbater voor het personeelsrestaurant van het AC 
goed te keuren.

10 2020_GR_00033 Het afsluiten van een overeenkomst voor "Managed Services" 
- Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In zitting van 10 december 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen de vervanging van de 
serverinfrastructuur door middel van het opzetten van een private Cloud met Managed Services goed 
waarop Zorgpunt Waasland zou kunnen aansluiten.

In de loop van het voorjaar 2019 werden de noodzakelijke aankopen afgerond en installaties uitgevoerd en 
werd de verouderde serverinfrastructuur vervangen. Ook werden in deze periode intensieve voorbereidende 
gesprekken gevoerd met Zorgpunt Waasland om de uitwerking en het opzetten van deze private Cloud vorm 
te geven. Hieraan gekoppeld werden er gesprekken gevoerd met diverse mogelijke partners die het luik van 
de Managed Services op zich zouden kunnen nemen met het oog op ontzorging.

Ondanks de intensieve tijdsinvestering alsook het financieel voordelige aanbod dat gemeente Beveren deed 
aan Zorgpunt Waasland, besliste Zorgpunt Waasland om niet in te stappen in de private Cloud van de 
gemeente Beveren met bijbehorende Managed Services.
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In zitting van 9 september 2019 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de beslissing 
van Zorgpunt Waasland in verband met de gunning aangaande hun datacenter en Managed Services.

Managed Services is een oplossing waarbij zowel de hardware (servers en netwerkcomponenten) als de 
software (onderhoud van operating systemen en toepassingen) door een externe partner gemonitord 
worden. Een systeem dat ernaar streeft om, alvorens iets finaal crasht, voor herstel/vervanging te zorgen 
(preventie). 

De Managed Services houden een 24/7 proactieve ondersteuning en monitoring in door de externe partner 
en dit zowel op server/hardware niveau als op het niveau van de software en applicaties.

Deze ontzorging zal ervoor zorgen dat de steeds meer doorgedreven en gespecialiseerde kennis die nodig is 
voor de snel evoluerende IT-omgeving (serverinfrastructuur, cloudmodellen), niet langer tot op dit 
expertniveau aanwezig moet zijn in onze organisatie. De huidige situatie waarbij heel het IT-gebeuren op dit 
vlak afhankelijk is van de kennis en gedrevenheid van één medewerker wordt hierdoor aangepakt. Bij de 
introductie van voorgestelde oplossing zal na een overgangsperiode van 6 maanden het takenpakket van 
enkele medewerkers van de ICT-dienst grondig herschikt worden. Met de huidige bezetting en de huidige 
afhankelijkheid liepen we als bestuur een te groot risico op calamiteiten die een enorme impact zouden 
hebben op de dagdagelijkse werking en dienstverlening. Zeker ook naar de toekomst toe zal de 
digitalisering, informatisering en veelheid van ICT-toepassingen enkel toenemen en is het essentieel dat een 
bestuur zich beveiligd en samenwerkt met een externe partner die het geheel kan blijven overzien, de nodige 
expertise in huis heeft en proactief de nodige aanpassingen kan doen zodat calamiteiten vermeden worden.

De piste van het openstellen van de private Cloud van de gemeente Beveren blijft, ook na het afhaken van 
Zorgpunt Waasland, behouden. De eerste extra partner die we een afgebakende plek gaan geven in onze 
private Cloud is het Gemeentelijk Technisch Instituut. Het Gemeentelijk Technisch Instituut is met een zeer 
uitgebreid en complex netwerk, een interessante partner om aan boord te nemen en het deelproject van het 
opnemen van externe partners in ons datacenter met Managed Services concreet vorm te geven. Deze 
werkwijze zal er voor zorgen dat het netwerk van het Gemeentelijk Technisch Instituut (dat bestaat uit 
verschillende sub netwerken) op een zeer hoog niveau gemonitord en bijgestuurd zal worden. Deze 
integratie van Gemeentelijk Technisch Instituut in ons datacenter is kostenbesparend en efficiëntie 
verhogend. De aanwezige apparatuur in het datacenter van de gemeente zoals firewall, servers, 
opslagruimte kan dan als authenticatieapparatuur gezamenlijk worden gebruikt. Binnen onze apparatuur is 
het perfect mogelijk om de netwerken virtueel op te delen waardoor het Gemeentelijk Technisch Instituut 
over zijn eigen (virtueel) netwerk zal kunnen beschikken gebruikmakend van de aanwezige server omgeving. 
Het gezamenlijke gebruik van bestaande apparatuur zal op termijn uiteraard voor een besparing zorgen 
alsook voor een vereenvoudiging van beheer.

De piste om in de toekomst andere (lokale) besturen bijkomend op te nemen in ons datacenter zodat door 
de schaalgrootte de kosten gedrukt kunnen worden en er een terugverdieneffect kan gerealiseerd worden, 
blijft onverkort gelden. De implementatie, uitrol, overdracht en eerste evaluatie zal afgerond zijn tegen eind 
2020. De verdere uitbreiding van ons datacenter met bijbehorende toevoeging van extra partners zal dan 
bekeken kunnen worden vanaf 2021.

De maandelijkse kosten voor Managed Services 24/7 worden geraamd op 10 000,00 EUR exclusief btw. 
Bijkomend wordt rekening gehouden met een gemiddeld aantal interventie-uren per maand, namelijk 20, 
aan een gemiddelde uurkost van 102 EUR. Dit brengt het totaal van de raming op 14 629,00 EUR inclusief btw 
per maand.

Voorgesteld wordt om de Managed Services voor een periode van 60 maanden te gunnen.
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De raming voor een overeenkomst van 60 maanden bedraagt 725 400,00 EUR exclusief btw of 877 734,00 EUR 
inclusief btw.

Ter vergelijking werd in het initiële scenario (CBS d.d. 10 december 2018) een prijsberekening gesimuleerd 
voor wat de uitgaven voor een private Cloud + Managed Services betreft indien gemeente Beveren dit enkel 
voor de gemeente zou opzetten (zonder Zorgpunt Waasland). Inclusief de noodzakelijke hardware-
investeringen voor de vervanging van de verouderde serverinfrastructuur alsook 300 000,00 EUR te voorzien 
voor de vervangingen in de komende 5 jaar, kosten inrichting datarooms, … De raming bedroeg toen 20 
247,00 EUR (inclusief btw 24 499 EUR), wat over een periode van 60 maanden 1 469 940,00 EUR inclusief btw 
zou betekenen. Het verschil tussen de huidige kost Managed Services (877 734,00 EUR) en de totale kost 
destijds berekend (1 469 940,00 EUR) bedraagt 592 206,00 EUR. Dit bedrag werd ondertussen geïnvesteerd in 
de vervanging van de verouderde serverinfrastructuur, aankoop storage, inrichting dataroom, enzovoort. De 
huidig voorgestelde oplossing ligt met andere woorden volledig in de lijn van wat destijds werd berekend en 
aan het college werd voorgesteld.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel tot het afsluiten van een overeenkomst voor "Managed Services” voor een duur van 60 maanden,

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 725 400,00 EUR exclusief 
btw of 877 734,00 EUR inclusief btw (= 60 maanden),

Artikel 3
als gunningswijze de aankoopcentrale (Brugge) te kiezen conform artikel 47 van de wet van 17 juni 2016.

11 2020_GR_00041 Het vernieuwen van het kopieer- en printerpark - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 1 juni 2020 eindigt het huurcontract voor de kopieertoestellen (hierna MFP’s genoemd) en printers. 
Alle toestellen moeten tegen dan vervangen worden door nieuwe toestellen.

In het raamcontract van de stad Brugge kunnen MFP’s en printers afgenomen worden.

Er is een vergelijking gebeurd tussen de toestellen van de huidige leverancier en de nieuwe leverancier via de 
raamovereenkomst van stad Brugge.
Qua prijs zitten beide leveranciers voor gelijkaardige toestellen ongeveer gelijk. Wel is er een bijkomend 
voordeel als de gemeente Beveren instapt in het raamcontract van stad Brugge:

 Raamcontract Brugge Huidige leverancier
Verhuizen 
van toestellen

gratis Gemiddeld 500 EUR/verhuis van 1 toestel

Verzekering All-in verzekering Apart te verzekeren in gemeentepolis
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(dus ook diefstal, brand)

Vanuit het Gemeentelijk Technisch Instituut komt de vraag om met een centrale afdrukruimte te gaan 
werken. Bedoeling is dat de printopdrachten door de leerkrachten vanuit Smartschool worden doorgestuurd 
en dat deze printopdrachten verwerkt worden door één of meer administratieve krachten van het 
Gemeentelijk Technisch Instituut. Die bezorgen dan de printopdrachten aan de leerkrachten. Momenteel 
wordt er nog samengewerkt met een drukkerij. Dit is echter een omslachtige en duurdere manier van werken 
(aanleveren van drukwerk als kopie aan de drukker, 1 à 2 dagen verwerkingstijd door drukkerij). De nieuwe 
manier van werken zal de prijs voor huur en clicks doen stijgen maar dit zal ruim gecompenseerd worden 
(halvering van de kostprijs) door de kost die uitgespaard wordt. Het contract met de huidige drukkerij stopt 
eind dit jaar zodat in een overgangsperiode alles op punt kan gezet worden (nieuw contract printers en 
kopieertoestellen gemeente start op 1 juni 2020).

Vanuit de Financiële dienst en het KCC komt de vraag om de functie “veldherkenning” te voorzien. 
Hiervoor is een extra software voorzien voor 2 toestellen.

Binnen de aankoopcentrale van stad Brugge werd er een voorstel opgemaakt om alle toestellen voor 
gemeente Beveren en de sociale diensten (OCMW) te vernieuwen. De opdracht zal worden afgesloten voor 
een duur van 60 maanden.

De geraamde kostprijs per maand inclusief het aantal afdrukken/kopieën (aantal clicks op basis van 
jaarcijfers van 2018), de licenties en het opzetten van de beheerstool, smartschool connector software en het 
service level en project management komt op 10 512,41 EUR per maand. 

Verrekend op jaarbasis geeft dit 126 148,92 EUR, op 5 jaar is dit 630 744,6 EUR inclusief 21% btw. Deze 
bedragen zijn ramingen die afhankelijk zijn van de variabele factor van het aantal clicks en van mogelijke 
noodzaak aan extra machines (bv. sterk stijgende afdrukhoeveelheid in scholen).

Rekening houdend met de variabele factoren wordt er uitgegaan van een raming van 695 000,00 EUR 
inclusief btw op 5 jaar.

Er is voldoende budget voorzien op verschillende beleidsitems (overzicht in de bijgevoegde excel).

De dienst Informatica geeft een gunstig advies.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot het vernieuwen van het kopieer- en printerpark (gemeente + sociale diensten OCMW),

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 574 380,16 EUR exclusief 
btw of 695 000,00 EUR inclusief btw (= 60 maanden),

Artikel 3
als gunningswijze de aankoopcentrale van stad Brugge te kiezen.



15/28

12 2020_GR_00030 Gebruiksovereenkomst sportinfrastructuur Broederschool 
Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Wegens een tekort aan sportinfrastructuur voor het stijgend aantal clubs en verenigingen van Beveren, gaat 
de Sportdienst op zoek naar externe partners. In dit kader wenst de Broederschool haar sportaccommodatie 
buiten de schooluren via de Sportdienst ter beschikking te stellen van de sportclubs. Dit is een win-win 
situatie voor beide partners.

Enkel DES Beveren zal gebruik maken van deze sportaccommodatie.

Hiervoor werd een overeenkomst opgemaakt die dit gebruik regelt. De belangrijkste modaliteiten zijn:

1. Gebruiksvergoeding: 6 EUR per uur. Deze vergoedingen zijn inclusief kosten en lasten. De sportclubs 
betalen op hun beurt een gebruiksvergoeding aan de gemeente.

2. Overeenkomst is per jaar opzegbaar tegen het einde van het schooljaar waarbij opzeg gegeven moet 
worden uiterlijk 30 april.

3. Onderhoud en herstellingen zijn ten laste van de Broederschool, met uitzondering van de schade 
veroorzaakt tijdens en door het gebruik door DES Beveren.

4. Wat de verzekering brand en BA betreft, dient de gemeente haar huurdersaansprakelijkheid te verzekeren.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
gebruik te wilen maken van de sportinfrastructuur van de Broederschool te Beveren volgens de voorwaarden 
van de voorgelegde gebruiksovereenkomst.

Artikel 2
de voorgelegde gebruiksovereenkomst goed te keuren.

13 2020_GR_00031 Recht van opstal CV De Nachtvlinders - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
CV De Nachtvlinders uit Haasdonk vraagt de toelating aan de gemeente om een loods te mogen bouwen op 
het zelfde terrein als hun clublokaal aan de Poerdam te Haasdonk. De loods zal dienen als opslag- en 
werkruimte.

CV De Nachtvlinders dient te beschikken over een opstalrecht met betrekking tot voormelde locatie om hun 
eigendomsrecht met betrekking tot hun nieuwe loods te kunnen garanderen. Hiervoor werd een 
overeenkomst opgemaakt, naar anolagie met gelijkaardige dossiers uit het verleden, met volgende 
modaliteiten:
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1. Termijn: 30 jaar. Er wordt opgenomen dat het de bedoeling is, voor zover mogelijk, om de 
opstalhouder na deze termijn het genot te laten behouden van de opstallen maar dat hiervoor een 
nieuwe overeenkomst zal opgemaakt worden op dat moment volgens de noden en gebruiken die 
dan gelden.

2. Het recht wordt kosteloos verleend.
3. Inplanting verplicht conform bijgevoegd inplantingsplan.
4. Verzekeringen en belastingen ten laste van de opstalhouder.
5. Gebouwen opgericht door de opstalhouder behoren haar toe gedurende de duur van het 

opstalrecht.
6. Bij het einde van het recht van opstal gaat de eigendom van de opgerichte gebouwen over aan de 

gemeente zonder dat hier enige vergoeding voor betaald moet worden.
7. Indien er notariële kosten zijn (bv. renteloze lening) zijn deze ten laste van de opstalhouder.
8. Het opstalrecht is beperkt tot de te bouwen opstallen en omvat geen bijkomend terrein.
9. Indien de opstalhouder / jeugdbeweging ophoudt te bestaan of zijn activiteiten stopt, zal het recht 

van opstal ten einde komen en zullen de opstallen toekomen aan de opstalgever op basis van een 
waarde die alsdan tussen de opstalhouder en de opstalverlener zal worden overeengekomen of bij 
gebreke aan akkoord zal worden vastgesteld door een deskundige aan te stellen door de 
vrederechter. Deze waardebepaling zal rekening houden met alle door de opstalhouder toegekende 
voordelen (subsidies, kosteloos opstalrecht, renteloze lening, …).

Er wordt bijkomend in de overeenkomst opgenomen dat er in de loods geen festiviteiten mogen worden 
gehouden behoudens uitdrukkelijke en uitzonderlijke toestemming van het college. Dit omwille van de 
klachten van omwonenden die er momenteel al zijn met betrekking tot festiviteiten georganiseerd in het 
clublokaal.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp van opstalrecht toegekend aan CV De Nachtvlinders voor de bouw van een nieuwe loods te 
Haasdonk, Poerdam, goed te keuren.

14 2020_GR_00019 Verkoop projectgrond hoek Albert Panisstraat-Bijlstraat - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 22 oktober 2019 akkoord met de publieke verkoop met 
recht van hoger bod van de projectgrond op de hoek van de Albert Panisstraat en de Bijlstraat in Beveren 
voor een minimumbedrag van 195 000 EUR (+ kosten).

Het perceel is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 669K2 en deel van nummer 669F2 en heeft 
overeenkomstig het opmetingsplan opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren een 
oppervlakte van 145,91 m².

De nodige publiciteit werd gevoerd en tegen 13 december 2019 ontvingen we 2 geldige kandidaturen. Na het 
voeren van de procedure recht van hoger bod hielden we op 10 januari 2020 één kandidaat over en werd het 
perceel toegewezen.
De compromis werd reeds ondertekend.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 3de afdeling, sectie C nummer 669K2 en deel van nummer 669F2 met een oppervlakte van 145,91 
m², zijnde een projectgrond op de hoek van de Albert Panisstraat en de Bijlstraat in Beveren, te verkopen;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

15 2020_GR_00034 Verlenging overeenkomst scholengemeenschap secundair 
onderwijs Beveren-Bazel - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs Beveren-Bazel, kort SGBB, is 
samengesteld uit de Sint-Maarten Middenschool Beveren, de Sint-Maarten Bovenschool Beveren, het 
Gemeentelijk Technisch Instituut Beveren en het Sint-Jorisinstituut Bazel.
De scholengemeenschap bestaat reeds sedert 1 september 1999.

Overeenkomstig de omzendbrief SO62 dienen de scholengemeenschappen op 1 september 2020 verlengd te 
worden voor een periode van zes schooljaren, d.w.z. tot en met 31 augustus 2026.

Het CASS (comité Afgevaardigden Schoolbesturen Scholengemeenschap) stelt voor om de 
scholengemeenschap te verlengen voor de volgende zes schooljaren.

De scholengemeenschap heeft de voorbije jaren zijn meerwaarde voor het secundair onderwijs in de regio 
bewezen. Het CASS wil verder bouwen op de reeds bereikte resultaten en afspraken maken over thema's 
waarvoor de scholengemeenschappen de bevoegdheid krijgen via de onderwijsregelgeving.

Het CASS heeft de huidige overeenkomst geactualiseerd zonder aan de fundamentele afspraken te raken.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de scholengemeenschap van het vrij en gemeentelijk secundair onderwijs Beveren-Bazel, kort SGBB, te 
verlengen voor de volgende zes schooljaren, met ingang van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2026.

Artikel 2
de overeenkomst oprichting scholengemeenschap 2020-2026, zoals voorgelegd, goed te keuren.

Artikel 3
het intern reglement voor de werking van het CASS van de scholengemeenschap Beveren-Bazel, zoals 
voorgelegd, goed te keuren.
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16 2020_GR_00035 Capaciteitsbepaling Gemeentelijk Technisch Instituut 2020-
2021  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het schoolbestuur wenst in het eerste leerjaar alle leerlingen - die zich aanmelden - in te schrijven. Dit is om 
de maatschappelijke taak te vervullen om alle kinderen de kans te geven tot leerplicht. 

In het eerste jaar secundair onderwijs wordt de capaciteit voorzien op 160 leerlingen (1A : 112 en 1B : 48).

Deze capaciteit kan stelselmatig verhoogd worden, indien de nood zich stelt.

Bij verhoging van de capaciteit wordt gevraagd om extra middelen van de gemeente in te zetten om een 
extra klas/extra klassen op te richten.

Het bepalen van het aantal leraaruren met middelen van de gemeente gebeurt op basis van de coëfficienten 
die door de overheid worden gehanteerd, conform omzendbrief SO55.

Een verhoging van capaciteit heeft uiteraard zijn gevolgen voor de organisatie van de school gedurende de 
komende vijf/zes schooljaren.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde capaciteit van 160 leerlingen (1A: 112 en 1B: 48) in het eerste leerjaar voor het Gemeentelijk 
Technisch Insituut voor het schooljaar 2020-2021 goed te keuren.

Artikel 2
extra middelen toe te kennen aan het GTI bij verhoging van deze capaciteit en dit op basis van de 
coëfficienten in SO55.

17 2020_GR_00036 Toetreding stad Lokeren tot Erfpunt - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren is aangesloten bij projectvereniging Erfpunt.
Wij ontvingen een schrijven van Erfpunt. Eind 2019 ontvingen zij de officiële vraag van de stad Lokeren om te 
kunnen toetreden tot de projectvereniging.
De vraag werd op de bestuursvergadering van Erfpunt van 4 februari 2020 behandeld en aangezien de stad 
Lokeren ontegensprekelijk deel uitmaakt van het Wase verleden werd de vraag voorwaardelijk goedgekeurd 
(conform artikel 6 van de statuten).
De raad van bestuur legt zijn gemotiveerde beslissing nu ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de 
huidige participanten. Er wordt gevraagd te antwoorden binnen een tijdsbestek van 2 maanden, waarna al 
dan niet tot de formele toetreding kan worden overgegaan.

Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan de toetreding van de stad Lokeren tot projectvereniging Erfpunt.

18 2020_GR_00029 Aanduiden vertegenwoordiger raad van bestuur Centrum 
voor Basiseducatie - Leerpunt Waas & Dender - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Beveren is lid van het Centrum voor Basiseducatie - Leerpunt Waas & Dender.
De vereniging heeft als doel een ruim, samenhangend en gevarieerd educatief aanbod te organiseren voor 
cursisten die basiscompetenties missen.

In de gemeenteraadszitting van 26 maart 2019 werd Dirk Van Esbroeck aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en Katrien Claus als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
namens de gemeente.
In de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van van 26 maart 2019 werd Johan Smet aangeduid 
als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering en Roger Heirwegh als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger. 

De vereniging vraagt ons of we ook een kandidaat willen aanduiden als lid voor hun raad van bestuur. 

Conform artikel 11 van de statuten wordt de vereniging bestuurd door een raad van bestuur van tenminste 
zeven leden die, al dan niet, lid zijn van de vereniging.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

Aan de raad wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden voor de raad van bestuur van Centrum 
voor Basiseducatie - Leerpunt Waas & Dender. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een vertegenwoordiger aan te duiden voor de raad van bestuur van Centrum voor Basiseducatie - Leerpunt 
Waas & Dender.

19 2020_GR_00055 Ten verzoeke van Beveren 2020: ECA en toekomstvisie Doel - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 31 januari werd door de VR een definitieve belissing genomen met betrekking tot Extra Container 
Capaciteit Haven van Antwerpen. Voorafgaand aan deze beslissing werd door de gemeente Beveren  gesteld 
dat Beveren hiermee slechts zou instemmen indien er afdoende duidelijkheid zou zijn inzake modal shift en 
inzake oplossingen voor het reeds zwaar belaste verkeersnet in de regio. Wat is het actuele standpunt van 
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het college inzake ECA? Neemt het college vrede met de aangekondigde maatregelen en timing in het 
dossier? Of stapt Beveren opnieuw naar de Raad van State?

 Samen met de beslissing voor ECA werd bepaald dat het dorp Doel blijft. Wat is de visie van het college 
inzake haar deelgemeente Doel? Wat is het CBS op korte termijn van plan te ondernemen ivm haar 
verantwoordelijkheden op het terrein? Ik denk dan o.m. aan het klooster van Doel waar het 
gemeentebestuur ten gevolge van een erfpachtcontract met de kerkfabriek toch wel bepaalde 
verplichtingen heeft.  

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020  volgend punt "ECA en toekomstvisie Doel" te behandelen.

20 2020_GR_00056 Ten verzoeke van Beveren 2020: bomenrijen Drijdijk - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Door het CBS werd op 13 januari ll “akkoord gegaan met het einddoel en de voorgestelde fasering van 
landschapsbuffering voor de Waaslandhaven tussen Drijdijk en Putten”. Op de commissievergadering van 3 
februari werd daar verder toelichting over gegeven. In dit akkoord werd opgenomen dat de populieren op de 
Drijdijk in Verrebroek worden gekapt “als compensatie” voor de “beperkte verstoring” van het aangrenzende 
natuurgebied. De kap omvat in totaal méér dan 500 bomen. Wat de heraanplant op de Drijdijk betreft staat in 
de info die op de commissie verstrekt werd dat bij de heraanplant van knotwilgen dit zal gebeuren in “zeer 
open verband, geen gesloten rijen.” Daarmee wordt dit voor Verrebroek belangrijke erfgoedlandschap 
onherroepelijk verminkt. Waarom hier zou moeten gecompenseerd worden is trouwens een raadsel.
Volgens de info die op de commissie verstrekt werd zal het kappen van de bomen gefaseerd verlopen en in 
samenhang met de inrichting van de bufferdijk. Echter is gepland om de bomenrij die het dichtst staat bij het 
natuurgebied reeds komende winter te kappen. Dat betekent dat de buffering van het dorp reeds wordt 
teruggeschroefd vooraleer de eigenlijke buffer klaar is. Ter zelfder tijd zal het kathedraaleffect van de dijk 
ook al deze winter verdwijnen want op de Drijdijk staan twee bomenrijen langs de westzijde en slechts één 
bomenrij langs de oostzijde, de kant van het natuurgebied.

Wij vragen dat het behoud van de bomenrijen op de Drijdijk wordt heronderhandeld op basis van alle voor 
hande zijnde argumenten.
Wij vragen ook dat er géén enkele bomerij gekapt wordt vooraleer de bomen op de bufferdijk volgroeid zijn.

Over beide punten vragen wij de stemming.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020  volgend punt "bomenrijen Drijdijk" te behandelen.
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21 2020_GR_00057 Ten verzoeke van Beveren 2020: stedenbouwkundig beleid - 
beperking hoogbouw - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op het CBS van 3 februari ll. werd een principieel standpunt ingenomen m.b.t. bouwmogelijkheden op Grote 
Markt 6 te Beveren bestaande uit 4 volwaardige bouwlagen en een vijfde bovenlaag. Op 10 februari ll. werd 
door het CBS een principebeslissing genomen voor “bouwen meergezinswoning” op het einde van de 
Dorpsstraat in Kieldrecht “vlakbij het historisch dijklichaam en de historische oprit.” Vorige maand was er 
dan weer commotie over de goedkeuring door de meerderheid in de GR van appartementsblokken in de 
Klapperstraat. Op sociale media blijkt de bouw van alsmaar meer nieuwe appartemensgebouwen in Groot-
Beveren een van de grootste bekommernissen en ergernissen. Toch wordt dat genegeerd door het CBS 
Beveren

2020 vraagt dat meer rekening wordt gehouden met bezwaren en suggesties van omwonenden. Tevens dat 
het gemeentebestuur een echt stedenbouwkundig beleid voert waarbij hoogbouw wordt ingetoomd en 
rekening gehouden wordt met wat beeldbepalend en/of karakteristiek is voor een dorp of buurt.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020  volgend punt "stedenbouwkundig beleid - beperking hoogbouw" te 
behandelen.

22 2020_GR_00058 Ten verzoeke van Vlaams Belang: nooduitgang voor de 
brandweer en de politie - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Onlangs werd bij de heraanleg van de weg tussen het vredegerecht en de brandweer,de nooduitgang voor de 
brandweer terug aangelegd.
Via deze weg kan in geval van problemen de brandweer nog altijd de kazerne bereiken en verlaten.
Vroeger was er een verbinding met de N 70 over de parking van de politie,welke afgesloten was met een 
slagboom,zodat politie en brandweer ten allen tijde de N 70 konden bereiken.
Graag hadden wij terug deze aansluiting op de N 70.
Dit kan gerealiseerd worden door een slagboom te plaatsen aan de werfingang van de parking ter hoogte 
van de N 70 (deze ingang is momenteel afgesloten met betonnen blokken).

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vlaams Belang  volgend punt "nooduitgang voor de brandweer en de politie" te behandelen.
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23 2020_GR_00060 Ten verzoeke van Open Vld: lokale bedrijfsbelasting onder de 
loep genomen  - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 22 februari ll. berichtte Het Laatste Nieuws over een oproep van Vlaamse Volksvertegenwoordiger  
Maurits Vande Reyde (Open Vld) om nutteloze lokale belastingen op ondernemers af te schaffen. "Het zijn 
pestbelastingen zoals een taks op drijfkracht, steenbakkerijen en vermakelijkheden. Absurd en niet meer van 
deze tijd", zo stelt hij.
Het blijkt inderdaad om aanzienlijke bedragen te gaan, maar zeker niet evenredig verdeeld. In de 
berichtgeving viel onmiddellijk op dat Beveren op plaats 3 staat wat betreft het totaalbedrag van de 
belastingen, na Antwerpen en Gent.
Top 5                      Opbrengst 2019     Bron: Het Laatste Nieuws
Antwerpen          44 570 387
Gent                       23 977 011
Beveren                18 278 572
Zwijndrecht          8 138 500
Mechelen               4 582 060

Met niet minder dan 10 verschillende lokale bedrijfsbelastingen in Beveren loont het de moeite om de 
opsplitsing van dit bedrag van naderbij te bekijken.
Bedrijfsbelastingen Beveren                                                                                                                                        Opbrengst 
2019
Drijfkracht                                                                                                                                                                             17 500 000
Exploitatie hinderlijke inrichtingen                                                                                                                                  555 008
plaatsrecht markten                                                                                                                                                                  72 936
algemene bedrijfsbelasting                                                                                                                                                    62 018
taxidiensten                                                                                                                                                                                   32 897
dagbladkiosken frituurkramen handelsinrichtingen                                                                                                   16 979
openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur                                                                                                  15 918
bedrijfsvuim/nijverheidsvuil                                                                                                                                                   10 612
terrassen                                                                                                                                                                                            6 898
nachtwinkels en phoneshops                                                                                                                                                   5 306
eindtotaal                                                                                                                                                                               18 278 572
Bron: Het Laatste Nieuws
Deze belastingen betreffen enkel de zuivere lokale bedrijfsbelastingen en hebben dus niets te maken met de 
belastingheffingen via de federale of Vlaamse overheid, noch met de opcentiemen die Beveren int op deze 
belastingen.
Als we deze cijfers bekijken, valt onmiddellijk het enorme aandeel op van de belastingen op "drijfkracht", 
aangevuld door de belastingen op "exploitatie hinderlijke inrichtingen".
Deze twee heffingen hangen natuurlijk nauw samen met de nabijheid van de havenindustrie, met een 
belangrijke bijdrage vanwege de kerncentrales.
Zonder deze twee heffingen blijft nog 223 564 EUR over, verdeeld over 8 verschillende 
belastingmaatregelen.  Dit is slechts een beperkt aandeel van de totale inkomsten van de gemeente Beveren, 
met vanzelfsprekend relatief hoge inningskosten. Bovendien is de doelgroep beperkt, en betreft het in 
hoofdzaak de lokale ondernemers die momenteel onder druk staan.
Voorstel:
Open Vld Beveren stelt voor de lokale bedrijfsbelastingen af te schaffen, met uitzondering van de belastingen 
op "drijfkracht", en op "exploitatie hinderlijke inrichtingen". Dit voorstel kadert in een streven naar 
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administratieve vereenvoudiging en een doelstelling om de lokale economie te ondersteunen en Winkeldorp 
Beveren te laten herleven.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld  volgend punt "lokale bedrijfsbelasting onder de loep genomen " te behandelen.

24 2020_GR_00061 Ten verzoeke van sp.a: individueel verminderd tarief 
kinderopvang - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Mensen die een leefloon ontvangen, hebben automatisch recht op een individueel verminderd tarief voor 
kinderopvang. Op heden bedraagt dit basistarief 5,32 EUR voor personen met een leefloon zonder 
opleidingstraject en 3,14 EUr voor personen met een leefloon zonder opleidingstracht.  Het is aan het OCMW 
om de ouders bij te staan bij de aanvraag. Het OCMW kan echter nog lagere tarieven toekennen voor 
personen in een moeilijke financiële situatie.  Het individueel verminderd tarief dient dan bij het OCMW 
aangevraagd te worden.
Gelet op het bewezen belang van de kinderopvang voor de ontwikkeling en bijgevolg de kansen van het kind, 
is het verminderd tarief voor de kinderopvang dan ook een cruciale factor in de bestrijding van armoede en 
kinderarmoede.
Wanneer een persoon leefloon ontvangt van het OCMW én jonge kinderen heeft, al dan niet in de opvang, 
komt het dan ook aan het OCMW toe om deze personen proactief  te informeren. Vaak heeft deze doelgroep 
immers geen weet van de verschillende tegemoetkomingen waarop zij recht hebben. Het OCMW kan zo mee 
bijdragen aan "outreachende" actie hetgeen, opnieuw, cruciaal is in de bestrijding van armoede.

Wij hebben de volgende vragen:

* informeert OCMW-Beveren haar klanten proacties over het recht op individueel verminderd tarief voor 
kinderopvang?
* hoeveel personen die leefloon ontvangen, maken gebruik van het tarief?
* Zijn er gezinnen die leefloon ontvangen en die hier nog geen gebruik van maken?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a  volgend punt "individueel verminderd tarief kinderopvang" te behandelen.

25 2020_GR_00062 Ten verzoeke van Groen: een fietsbibliotheek in Beveren - 
Advies

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
 Op heel wat plaatsen in Vlaanderen zien we de zogenaamde fietsbibliotheken opstarten. In de 
Limburg tellen we er al meer dan 10, maar ook in Oostende, Brugge, Ledegem, Turnhout, 
Edegem en zoveel meer zijn er al soortgelijke initiatieven opgestart.
Een fietsbibliotheek wordt georganiseerd onder het motto “een kind groeit sneller dan een 
fiets”. Ouders kunnen lid worden van de Fietsbieb en tegen democratische prijzen een 
meegroeifiets tot 12jaar ontlenen. Er wordt gemiddeld €20 lidgeld gevraagd per jaar, je kan 
dan steeds je fiets inwisselen voor een groter exemplaar, er kan een korting voorzien worden 
voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben.
In verschillende steden en gemeenten is er een provinciale tussenkomst bekomen en draait de 
organisatie op vrijwilligers. Er liggen hier natuurlijk ook mogelijkheden op vlak van sociale 
tewerkstelling in samenwerking met OCMW.
Een initiatief dat veel omvat en vooral de sociale cohesie en fietsen in onze gemeente 
aanmoedigt. Het is geenszins de bedoeling om in concurrentie te gaan met lokale handelaars, 
maar zoeken naar een samenwerking. We vergelijken het in deze zin graag met de plaatselijke 
boekenhandel en de bibliotheek.

 Onze fractie zou dit initiatief ook graag in onze gemeente zien, hoe kijkt het college naar dit voorstel of is er 
al iets soortgelijks in ontwikkeling?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "een fietsbibliotheek in Beveren" te behandelen.

26 2020_GR_00063 Ten verzoeke van Groen: inspraak en betrokkenheid van 
burgers - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
 Het Decreet over het Lokaal Bestuur geeft aan de gemeenten de opdracht om inwoners zo 
veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Elke gemeente dient de nodige initiatieven te nemen 
om de participatie met de burgers te bevorderen.
Wie zien een aantal sterke adviesraden in onze gemeente, we hebben het veel gebruikte 
meldpunt, infoavonden en betrokkenheid bij wegenwerken. Er zijn echter nog groeikansen 
over hoe burgers betrokken kunnen worden bij de gemeenteraad, betrokken kunnen worden 
bij een begroting en hoe participatietrajecten maximale betrokkenheid en inspraak kunnen 
genereren.

 Daarom volgende vragen:
1/ Onder welke voorwaarden kunnen burgers zelf agendapunten aanbrengen voor de gemeenteraad?
2/ Wil de gemeente burgers de kans geven om betrokken te worden via een burgerbegroting voor een 
beperkt burgerbudget binnen een specifiek project?
3/ Kunnen we vanaf de verhuis aanbieden dat burgers de gemeenteraad kunnen beluisteren, live of 
uitgesteld?
4/ Welke stappen wil de gemeente zetten om de participatie en betrokkenheid van burgers in de toekomst te 
bevorderen?
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "inspraak en betrokkenheid van burgers" te behandelen.

27 2020_GR_00064 Ten verzoeke van Groen: uitbreiding fietszone - fietsstraten - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Heel wat straten in Beveren zijn te smal om als automobilist een fiets te mogen in te halen. De wegcode geeft 
aan dat een automobilist minstens één meter moet laten tussen auto en fietser. Volgens berekeningen mag 
je in straten waarvan de rijweg smaller is dan 4,45 meter als auto geen fietser inhalen. Die straten zijn dus de 
facto fietsstraten.

1/ Kan er duidelijk gecommuniceerd worden aan automobilisten dat er in die straten een inhaalverbod geldt 
en kan dit ook gehandhaafd worden?
2/ Kan er een overzicht komen van alle straten die hieronder vallen?
3/ Kan er onderzocht worden of deze straten kunnen opgenomen worden in ons fietsstratennetwerk of in 
een fietszone?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "uitbreiding fietszone - fietsstraten" te behandelen.

28 2020_GR_00065 Ten verzoeke van Groen: veiligheid Vrasenestraat - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Steeds vaker wordt de Vrasenestraat gebruikt als een doorgangsweg en wordt de bestaande regelgeving niet 
gerespecteerd. Niet enkel bewoners en leveringen passeren daar, steeds vaker ook mensen die de drukte of 
wegenwerken willen ontwijken. Vooral in de ochtendspits en ’s avonds laat is dit te merken.

1/ Wil de gemeente een (al dan niet tijdelijke) verhoogde controle invoeren voor deze straat? 
2/ Kan er nagedacht worden over hoe men automobilisten kan ontraden of verhinderen om deze weg als 
doorgangsweg te gebruiken?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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op verzoek van Groen  volgend punt "veiligheid Vrasenestraat" te behandelen.

29 2020_GR_00066 Ten verzoeke van Groen: toezien op en naleven van SDG's - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De haven van Antwerpen ondertekende op 22 maart 2018 het World Ports Sustainability Program (WPSP) 
charter en zette mee de krijtlijnen uit om bij te dragen aan de realisatie van de 17 Sustainable Development 
Goals van de Verenigde Naties.
Ruim 2,5 jaar geleden bereikten de Verenigde Naties een akkoord over een reeks van 17 doelstellingen voor 
duurzame internationale ontwikkeling, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Waaronder doelstelling 
16.4 : ‘Tegen 2030 ongewettigde financiële en wapenstromen aanzienlijk indijken, het herstel en de 
teruggave van gestolen goederen versterken en alle vormen van georganiseerde misdaad bestrijden.’
Havens zijn wereldwijd een belangrijke partner in het realiseren van die SDG’s. Een erg belangrijk moment, 
want de organisaties en partners die het charter ondertekenden vertegenwoordigen bijna 1000 havens en 
haven-gerelateerde bedrijven uit meer dan 100 landen van over de hele wereld. Die havens zullen de 
komende jaren moeten bewijzen dat het charter meer is dan een intentieverklaring. De gemeente Beveren is 
in de Raad van Bestuur van de haven van Antwerpen ook vertegenwoordigd door burgemeester Marc Van De 
Vijver. En de gemeente Beveren is ook aandeelhouder van MLSO/de Waaslandhaven.
Meer controle en betere informatie-uitwisseling is nodig.

Hierbij onze vragen:
1/ Is de gemeente Beveren bereid om pro-actief met de regionale en federale overheid te zoeken naar een 
correcte handhaving van de wetgeving?
2/ Is de gemeente Beveren bereid om binnenin de RvB van de haven van Antwerpen en MLSO op deze SDG uit 
het World Ports Sustainability Program (WPSP) toe te zien en te laten naleven en welke inspanningen wil zij 
leveren?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "toezien op en naleven van SDG's" te behandelen.

30 2020_GR_00067 Ten verzoeke van Groen: havenuitbreiding - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit van het complex project ECA definitief 
vast. Sinds 10 februari tot en met 31 maart 2020 liggen deze documenten ter inzage.
Naast het feit dat wij altijd gepleit hebben tegen een uitbreiding van de containercapaciteit maken we ons 
nog steeds grote zorgen over de huidige plannen. De gevolgen voor de mobiliteit in onze gemeente zullen 
groot zijn en de beloofde modal shift wordt niet als een voorwaarde vooraf gesteld maar zou gerealiseerd 
worden en cours du route. Gezien vorige beloftes over modal shift in de haven, zijn wij meer dan ongerust of 
deze belofte wel waar gemaakt zal en kan worden.
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 1/ Wat is het standpunt van de gemeente over het definitief voorkeursbesluit ‘Extra Containercapaciteit 
Antwerpen’?
2/ Hoe zal de gemeente Beveren mee ijveren voor de realisatie van deze modal shift en mee streven naar een 
beperkte impact voor onze regio op vlak van mobiliteitshinder?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "havenuitbreiding" te behandelen.

31 2020_GR_00068 Ten verzoeke van Groen: beschermingsmaatregel Singelberg - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Zo’n 45 jaar geleden werd het kasteel Singelberg voor het eerst aan een modern onderzoek onderworpen en 
heel wat van haar geheimen werden prijsgegeven. Op Singelberg ligt de ontstaansgeschiedenis van het 
historische Land van Beveren. Vanuit deze burcht werden de slikken en schorren ingepolderd. In 1652 werd 
het sterk vervallen kasteel afgebroken. Stenen en andere materialen werden gebruikt om ergens in Beveren 
bouwwerken te verrichten.
Tegenwoordig maken konijnen, hazen en andere dieren die de burcht hebben ingenomen als woongebied er 
hun holen schoon. Een massa bouwpuin (met ook heel wat kleine archeologische artefacten) verschijnt 
daardoor aan de oppervlakte. De burchtheuvel heeft daardoor veel te lijden onder erosie. Recent zijn delen 
van het muurwerk opnieuw bloot komen te liggen waardoor ze zonder structurele maatregelen 
onherroepelijk dreigen te verdwijnen.
De site werd dus door Vlaanderen beschermd als cultuurhistorisch landschap in 1975. Het is uiteraard niet 
toegestaan beschermde cultuurhistorische landschappen te ontsieren, beschadigen, vernielen of op een 
andere manier de erfgoedwaarden aan te tasten. Dat betekent niet dat er niets meer mag gebeuren in of 
veranderen aan het cultuurhistorisch landschap. Het betekent wel dat eigenaars en gebruikers het 
cultuurhistorisch landschap in goede staat moeten behouden.
Voor zakelijkrechthouders en gebruikers geldt ook een actieve plicht: zij moeten wel de nodige 
instandhoudings-, herstellings-, beveiligings-, beheers- en onderhoudswerken uitvoeren om het behoud en 
onderhoud van het beschermd cultuurhistorisch landschap te verzekeren.
Aan de vooravond van de negenhonderdste verjaardag van (de historische vermelding van) het Land van 
Beveren én met de te verwachten passage van de ‘Vijd-tour’, is het dan ook aangewezen dringend 
maatregelen te nemen om dit unieke monument structureel te beschermen tegen verdere schade en voor 
toekomstige generaties te vrijwaren.

 Hierbij onze vragen:
1/ Is de gemeente op de hoogte van deze toestand en is ze bereid om dit aan de eigenaar te bevragen?
2/ Wil de gemeente mee op zoek gaan naar structurele maatregelen ter bescherming van de site?
3/ Kan de site aantrekkelijker gemaakt worden - in het kader van de negenhonderdjarige geschiedenis Land 
van Beveren – met rustpunt – de aanwezige begroeiing onderhouden én nieuwe aanplant verzorgen?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 
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Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "beschermingsmaatregel Singelberg" te behandelen.


