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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 26 mei 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_GR_00123 Verslag gemeenteraadszitting 07 april 2020 - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d. 07 april 2020.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 07 april 2020.

2 2020_GR_00109  Jaarrekeningen 2019 van de 11 kerkfabrieken - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het Centraal Kerkbestuur diende op 13 maart 2020 de jaarrekeningen over 2019 in van de 11 
verschillende kerkfabrieken op ons grondgebied. (jaarrekening Heilig Kruis Vrasene is digitaal 
raadpleegbaar)

Hieraan werd ook een coördinatie jaarrekening 2019 en een toelichting toegevoegd die in bijlage zijn 
terug te vinden.

De individuele jaarrekeningen per kerkfabriek zijn ter inzage beschikbaar.

De jaarrekeningen werden correct opgemaakt en bevatten verder de vereiste toelichtingen: 
kastoestand, overzicht van de interne kredietaanpassingen (IKA), de geactualiseerde 
investeringsfiches, de wijzigingen in de inventaris, lijst van de openstaande schulden, vorderingen en 
oninbaar verklaarde bedragen, de staat van het vermogen, de gebruikte verdeelsleutels indien van 
toepassing en de waarderingsregels.

Samengevat komen de kerkfabrieken tot volgende resultaten:

  Exploitatie Investeringen

  gemeentelijke 
toelage Overschot/tekort gemeentelijke 

toelage overschot/tekort

1 Beveren Sint Martinus 74.376,62 17.976.29 0,00 0,00
2 Beveren OLV van Bijstand 0 25.533,19 45.221,94 -3.932,50

3 Beveren Sint-Jan 
Evangelist 21.551,91 24.488,14 35.621,38 0

4 Doel - OLV Ten Hemel 6.645 5.654,76 37.679,47 0,00
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Opgenomen

5 Haasdonk - Sint Jacobus 
de Meerdere 25.154,03 36.379,26 18.919,05 2.343,45

6 Kallo - S.S. Petrus en 
Paulus 23.302,59 27.254,21 46.063,58 0,00

7 Kieldrecht - Sint Michiel 29.906,00 10.623,04 112.977,99 0,00

8 Prosperpolder (Kieldrecht)- 
Sint Engelbertus 8.449,04 5.105,96 0,00 0,00

9 Melsele - OLV Hemelvaart 0,00 18.423,83 0,00 0,00

10 Verrebroek -  Sint 
Laurentius 23.776,65 16.286,82 0,00 0,00

11 Vrasene - Heilig Kruis 31.498,30 72.380,57 0,00 -2.500

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een positief advies te verlenen aan de jaarrekeningen over 2019 van de 11 kerkfabrieken op het 
grondgebied van de gemeente Beveren.

3 2020_GR_00093 Meerjarenplanning 2020-2025, afsprakennota 2020-2025 
en budget 2020 van de 11 kerkbesturen - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Bij de opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025 van gemeente en OCMW Beveren, werden ook 
de exploitatie -en investeringstoelagen voor de 11 kerkbesturen op ons grondgebied opgenomen. 
Deze kwamen tot stand na overleg tussen het Centraal Kerkbestuur en onze gemeente. De 
meerjarenplanning 2020-2025 van de kerkbesturen werd goedgekeurd in de collegezitting van 18 
november 2019. Deze omvat zowel de exploitatietoelagen als de investeringstoelagen aan de 
verschillende kerkfabrieken.

Verder werd ook de afsprakennota heronderhandeld. Dit resulteerde in een nieuwe versie 2020-2025 
die werd goedgekeurd in de collegezitting van 3 februari 2020. Deze nieuwe versie is gebaseerd op 
de vorige versie (2014-2019) en werd aangepast n.a.v. inbreng van zowel het Centraal Kerkbestuur 
als ons bestuur. In bijlage vindt u de integrale tekst terug. 

Inmiddels hebben alle kerkbesturen alle cijfers verwerkt in hun meerjarenplanning 2020-2025 en het 
daarin passend budget 2020. In de budgetcijfers 2020 zijn wat de investeringstoelagen betreft, ook de 
overdrachten van de in 2019 niet-gerealiseerde bedragen begrepen, zoals werd overeengekomen en 
vastgelegd in de afsprakennota.

Deze documenten werden door het Centraal Kerkbestuur overgemaakt aan het Bisdom ter 
goedkeuring. Deze goedkeuring werd verkregen en vindt u terug in bijlage. Het kerkbestuur van 
Vrasene diende haar documenten digitaal in. Deze goedkeuring dient te worden voorgelegd aan en 
goedgekeurd door de raad zodat de kerkbesturen de kredieten effectief kunnen aanwenden. 

Eveneens in bijlage vindt u de coördinatietabellen van zowel budget 2020 als meerjarenplanning 
2020-2025 terug. 

Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de meerjarenplanning 2020-2025 en het hierin passende budget 2020 van de 11 kerkbesturen en de 
afsprakennota 2020-2025 tussen de gemeente en het Centraal Kerkbestuur goed te keuren.

4 2020_GR_00117 Verlengen gestelde waarborgtermijn als gevolg van 
uitstel kapitaalaflossingen door LAGO - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De coronacrisis treft ook LAGO Beveren De Meerminnen hard. Het bedrijf wenst beroep te doen op de 
overheidsmaatregelen inzake uitstel van betaling van kapitaalaflossingen.

Het gaat voor S&R Beveren over twee kapitaalaflossingen van elk 183 333 EUR. Dit zou in 2020 een 
extra liquiditeit van 366 666 EUR opleveren. Hieraan is een interestkost verbonden die gespreid over 
de komende 22 jaar vermoedelijk 397 650 EUR of gemiddeld 18 075 EUR per jaar bedraagt.

Hiertoe dient de looptijd van de kredietovereenkomst aangepast te worden. De formele toestemming 
van de opdrachtgever (= gemeentebestuur Beveren) is hiervoor vereist, aangezien het de 
opdrachtgever is die het krediet waarborgt.

Conform het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 2010 heeft het bestuur aan ING een abstracte, 
onvoorwaardelijke en onherroepelijke overheidswaarborg verstrekt voor een bedrag van maximaal 28 
miljoen EUR en dit voor de duur van de kredietovereenkomst.

Aangezien de huidige (30 september 2042) en toekomstige resterende looptijd van het hoofdkrediet 
(31 maart 2043) korter is dan de resterende looptijd van de PPS overeenkomst (19 april 2043), hoeft 
de PPS overeenkomst zelf hiervoor niet aangepast te worden.

In zitting van 4 mei 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen, onder voorbehoud van 
bekrachtiging door de gemeenteraad, in te gaan op de vraag van LAGO en de gestelde 
waarborgtermijn met 6 maanden te verlengen als gevolg van het uitstel van betaling van twee 
kapitaalsaflossingen. De overheidswaarborg neemt bijgevolg een einde op 31 maart 2043.

Het college motiveert die beslissing als volgt: wanneer de gemeente toestemming geeft aan LAGO om 
bij ING uitstel van kapitaalaflossingen te vragen, geven we financiële ademruimte aan de PPS partner 
en helpen we mee om het risico op grotere problemen (lees overdracht van de lening op de 
waarborger) in te dijken. De gestelde waarborgtermijn wordt hiermee met zes maanden verlengd. 

Het college besliste eveneens dat de interestkost die louter het gevolg is van de vraag tot 
betalingsuitstel ten laste is van LAGO en het gemeentebestuur hier geen tussenkomst in verleent.  

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om toestemming te geven aan LAGO 
Beveren De Meerminnen om bij ING uitstel van kapitaalsaflossingen te vragen in het kader van de 
geldende steunmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus waardoor de verstrekte 
overheidswaarborg wordt verlengd met een termijn van 6 maanden tot 31 maart 2043, te 
bekrachtigen.  
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5 2020_GR_00118 Uitnodiging vanwege Intergem tot intekening uitgifte 
aandelen Apt - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In december 2019 besliste de Raad van Bestuur van Intergem, vennoot zijnde van Publi-T, in te 
tekenen op nieuwe aandelen Publi-T voor een totaal investeringsbedrag van 7,08 miljoen EUR. Pubi-T 
is de holding die de hoogspanningsnetbeheerder Elia controleert en op die manier de 
bevoorradingszekerheid opvolgt (strategische participatie).

Ten einde de vennoten van Intergem, steden en gemeenten, de mogelijkheid te bieden te participeren 
in deze investering en te genieten van de bijhorende winsten, heeft Intergem op haar beurt beslist 
over te gaan tot uitgifte van 285 312 nieuwe aandelen Apt. De aandelen worden uitgegeven met een 
eenheidsprijs van 24,83 EUR. De vermoedelijke dividendopbrengst zal 3,2% bedragen en de 
komende jaren geleidelijk toenemen, aldus Intergem.

Aan Beveren worden 21 653 aandelen Apt aangeboden. Met een eenheidsprijs van 24,83 EUR komt 
dit op een totaal investeringsbedrag van 537 643,99 EUR. In een eerste ronde kunnen de deelnemers 
proportioneel intekenen teneinde hun percentage in de rekeningsector Apt te behouden. Vervolgens 
worden de aandelen waarop niet werd ingeschreven, aangeboden aan de deelnemers die in de eerste 
ronde hebben bevestigd te willen inschrijven op bijkomende aandelen. De beslissing om niet in te 
tekenen op de nieuwe aandelen Apt zal geen impact hebben op de winstdeelname op de "oude" 
aandelen Publi-T (165 597 aandelen Apt op dit moment).

Wat de financiering betreft wordt de keuze gelaten tussen een financiering via inbreng van eigen 
middelen, een (interne) financiering op niveau van Intergem zonder  inbreng van eigen middelen of of 
gebruik te maken van de aanwezige liquiditeiten op de rekeningsectoren Apt, Apg en Ape.

Intergem doet 3 financieringsvoorstellen:

1. de deelnemer schrijft in op de hem proportioneel toegekende aandelen Apt en financiert volledig 
met de inbreng van eigen middelen

Deze keuze zou betekenen dat we in 2021 een investeringsuitgave van 537 643,99 EUR moeten 
inschrijven in het Mjp.

2. de deelnemer schrijft in op de hem proportioneel toegekende aandelen Apt en financiert het saldo 
na de aanwending van de aanwezige liquiditeiten in de rekeningsectoren Apt, Apg en Ape met de 
inbreng van eigen middelen

Beveren behoort tot de groep van deelnemers met voldoende aanwezige liquiditeiten in de 
rekeningsectoren Apt, Apg en Ape. Er is dus geen eigen inbreng noch lening nodig. Dit maakt dat 
Beveren sowieso het vast jaarlijks dividend (EUR 401 511,84) uit die drie sectoren zal blijven 
ontvangen én dit vanaf 2021 verhoogd wordt met het dividend uit de nieuwe aandelen.

Deze liquiditeiten zijn het gevolg van de statutaire bepaling dat 85% wordt uitgekeerd en 15% wordt 
aangehouden per bestuur. Deze 15% wordt niet uitgekeerd en wordt per bestuur aangehouden. 

Meer nog, er is nog een overschot aan overgedragen winst van 126 121,57 EUR. Indien interesse zou 
Beveren hiermee zelfs nog 5 079 bijkomende aandelen mee kunnen financieren zonder enige eigen 
inbreng van Beveren of zonder lening via Intergem.

3. de deelnemer schrijft in op de hem proportioneel toegekende aandelen Apt en verzoekt Intergem dit 
te financieren volgens een individueel financieringsvoorstel zonder eigen inbreng
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Gezien bovenvermelde is het aangaan van een lening niet nodig. 

4. de deelnemer schrijf  niet in op de hem proportioneel toegekende aandelen

Pas in januari 2021 zal de operatie volledig rond zijn. 

Advies financieel directeur: aangezien Beveren over voldoende aanwezige liquiditeiten beschikt in de 
rekeningsectoren Apt, Apg en Ape om deze aandelen te verwerven zonder eigen inbreng of 
financiering en met behoud van het vast jaarlijks dividend wordt voorgesteld om op dit aanbod in te 
gaan. De dividendopbrengst van 3,2% is dezer dagen ongezien.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
in te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu 21.653 aandelen aan een 
eenheidsprijs van 24,83 EUR voor een totaal bedrag van 537 643,99 EUR

Artikel 2
de volstorting van de nieuwe aandelen Apt te financieren  door aanwending van de aanwezige 
liquiditeiten in de rekeningsectoren Apt, Apg en Ape middels een herschikking binnen het beschikbaar 
eigen vermogen Intergem van deze aandelensectoren aangezien deze liquiditeiten ruimschoots 
volstaan en bijgevolg geen eigen inbreng noch lening noodzakelijk is. 

Artikel 3
bekend te maken aan Intergem dat de gemeente interesse heeft maximaal 5.079 bijkomende 
aandelen Apt voor een bedrag van 
126 121,57 EUR te verwerven indien deze beschikbaar zouden zijn omdat niet alle deelnemers 
hebben ingetekend op de hen toegewezen aandelen. 

Artikel 4
de volstorting van de toegewezen bijkomende aandelen Apt eveneens te financieren door aanwending 
van de aanwezige liquiditeiten in de rekeningsectoren Apt, Apg en Ape middels een herschikking 
binnen het beschikbaar eigen vermogen Intergem van deze aandelensectorenaangezien deze 
liquiditeiten ruimschoots volstaan en bijgevolg geen eigen inbreng noch lening noodzakelijk is. 

Artikel 5
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële diensten van Fluvius, 
uitsluitend op het mailadres johan.verzyck@fluvius.be.

6 2020_GR_00099 Convenant gevangenisbibliotheken 2020-2025 - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Beveren ontvangt momenteel een jaarlijks subsidiebedrag van 30 000 EUR voor de 
bibliotheekwerking van PI Beveren. Deze subsidiëring wed mogelijk gemaakt door een convenant, 
afgesloten met de Vlaamse overheid. Deze convenant trad in werking in maart 2014 (opening PIB) en 
eindigde op 31 december 2019.

mailto:johan.verzyck@fluvius.be
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Tijdens de legislatuur 2014-2019 ondersteunde de Vlaamse oveheid 16 gevangenisbibliotheken via 12 
convenanten voor een totaalbedrag van 370 000 EUR. Voor de volgende beleidsperiode 2020-2025 
wil men deze ondersteuning verder zetten, rekening houdend met de besparingen die op alle 
departementen zijn doorgevoerd. Het gesubsidieerde bedrag voor de periode 2020-2025 bedraagt 
bijgevolg 28 200 EUR (- 6%). Het convenant hierover moet ten laatste op 30 april ondertekend 
terugbezorgd worden aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Ter voorbereiding va de nieuwe convenant gevangenisbibliotheken werd een evaluatie gehouden van 
de voorbije beleidsperiode 2014-2019. De aanbevelingen die in dit kader werden geformuleerd dienen 
meegenomen te worden in een nieuwe afsprakennota tussen de gemeente Beveren en PI Beveren, 
die ten laatste op 30 juni 2020 aan het departement CJM moet worden bezorgd.

Op de werking van de gevangenisbibliotheken te optimaliseren biedt de Vlaamse regering een 
eenmalige RFID-digitaliseringssubsidie aan ten bedrage van maximaal 31 250 EUR. Hierover moet de 
gemeente Beveren uiterlijk op 30 september 2020 een beslissing nemen.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het voorstel van convenant gevangenisbibliotheken voor de beleidsperiode 2020-2025 voor de 
bibliotheekwerking in PI Beveren en het hieraan gekoppelde jaarlijks subsidiebedrag ten bedrage van 
28 200 EUR goed te keuren.

7 2020_GR_00108 Gezamenlijke ondertekening burgemeestersconvenant - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Klimaatverandering

We worden steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatsverandering, die als 
vaststaand feit werd erkend door het Intergouvermenteel Panel voor Klimaatsverandering (IPCC). Het 
IPCC stelt ook dat dit in grote mate wordt veroorzaakt door het energieverbruik van de mens en meer 
bepaald door het verbranden van fossiele brandstoffen.

De Europese Commissie en het Europese Parlement willen de CO2-uitstoot drastisch verminderen en 
streven zelfs naar CO2-neutraliteit tegen het jaar 2050. We verwijzen daarvoor naar het Europese 
programma Green Deal en naar de “Europese Klimaatwet”.  Om die doelstellingen te bereiken, rekent 
Europa op de nationale, regionale en lokale overheden om lokale stakeholders en burgers tot 
emissiereductie en klimaatadaptatie te motiveren.

De Europese Commissie lanceerde het burgemeestersconvenant, waar steden en gemeenten zich 
vrijwillig kunnen engageren om tegen 2030 hun CO2-uitstoot met 40% terug te dringen en de nodige 
adaptatiemaatregelen te treffen.

Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant (BC) of de Convenant of Mayors is de algemene Europese beweging 
waarin lokale en regionale overheden deelnemen door vrijwillig toe te zeggen de energie-efficiëntie en 
het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen, alsook maatregelen tot 
klimaatadaptatie te nemen.
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Ondertekenaars beloven acties te ondernemen om tegen 2030 de EU-doelstelling te halen om 40% 
minder CO2 uit te stoten en maatregelen te treffen om met de effecten ervan om te gaan.

Om dat engagement te concretiseren naar daadwerkelijke acties en projecten, verbinden 
ondertekenaars zich ertoe om binnen de twee jaar na de bekrachtiging van hun ondertekening door 
de gemeenteraad, een actieplan voor duurzame energie en klimaat (SECAP) op te maken met de 
voornaamste acties die ze willen uitvoeren. In dat plan wordt een inventarisatie voorzien om de acties 
die klimaatverandering tegengaan op te volgen (mitigatie), en een klimaatsrisico- en 
kwetsbaarheidsanalyse, om te kunnen anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie).

Ondersteuning van gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenen door 
INTERWAAS

Instellingen en organisaties kunnen zich bij het BC aansluiten als territoriaal coördinator. Een 
territoriaal coördinator staat in voor een strategische aansturing van het Burgemeestersconvenant. De 
erkenning houdt onder andere het bevorderen van toetreding tot het burgemeestersconvenant 
(ondersteuning en coördinatie) en het bevorderen van de betrokkenheid van de diverse stakeholders 
in.

Interwaas neemt het engagement om haar steden en gemeenten te ondersteunen als regionale 
coördinator van het burgemeestersconvenant. Ook de Provincie vernieuwde, in 2017, haar 
engagement als territoriaal coördinator in het kader van het BC. Via het project Waasland Klimaatland 
willen de Provincie en Interwaas de krachten bundelen om zoveel mogelijk Wase gemeenten te 
ondersteunen bij het behalen van hun klimaatdoelstellingen.

Voor het BC 2020 heeft Waasland Klimaatland samen met 7 gemeenten een regionaal klimaatplan 
opgemaakt en heeft ze 10 gemeenten ondersteund met de uitvoering van lokale en regionale acties: 
outsourcing naar Kruibeke en Temse, groepsaankopen dakisolatie en elektrische fietsen, 
groepsaanbod isolatie en verwarmingsinstallaties, tankslag, opmaak autodeelplan, studie vergisting 
bermmaaisel, energiescans bij landbouwers, platform ‘samen klimaatactief’ voor bedrijven, 
energiemonitoring scholen, ...

Voor het BC 2030 mogen gemeenten aangesloten bij Waasland Klimaatland opnieuw de volgende 
ondersteuning verwachten en de Provincie.

Interwaas zal de gemeente ondersteunen bij:

 organisatie van een regionaal ondertekenmoment;
 het opmaken een regionaal mitigatieplan (CO2-reductie van 40% als minimale doelstelling) 

kaderend in de regionale visie en de Europese klimaatdoelstellingen. Hiervoor zullen opnieuw 
 verschillende participatiemomenten met de lokale besturen en relevante actoren in de regio 
zoals burgers, middenveld, bedrijven, scholen, landbouw,…worden voorzien;

 het uitwerken en initiëren van concrete regionale klimaatprojecten;
 ondersteuning bij de uitvoering van lokale klimaatprojecten;
 voorbereiding en verslaggeving van de stuurgroep Waasland Klimaatland die minstens 3 keer 

per jaar samenkomt;
 begeleiding bij de opstart van een gemeentelijk klimaatteam.

De provincie zal de gemeenten ondersteunen bij:

 het opmaken van een regionale risico- en kwetsbaarheidsanalyse, een regionaal 
adaptatieplan en een lokaal adaptatieplan. Zie projectfiche (bijlage 2) voor voorgestelde 
aanpak en timing.

 Daarnaast wordt via de cel Energielandschap van de provincie Oost-Vlaanderen een visie en 
studie m.b.t. hernieuwbare energie en energieopslag opgemaakt, nl Energielandschap 
Waasland.



8/45

 Ook ondersteunt de Provincie bij de uitvoering van lokaal klimaatbeleid met het opzetten van 
verschillende acties zoals de lokale renovatietrajecten, vergroenen speelplaatsen, 
groepsaankoop PV-panelen, netwerk mobipunten.

 Via het omgevingscontract wil de Provincie op een flexibele manier inspelen op lokale noden 
en haar terreinkennis en expertise, in uw stad of gemeente inzetten. Hiervoor werd het 
vroegere milieucontract uitgebreid tot het omgevingscontract met een brede waaier aan 
klimaat- en energie-acties.

Van de gemeenten wordt een actieve medewerking gevraagd bij het opmaken van het mitigatie- en 
adaptatieplan en de uitrol van acties en projecten. Dit niet enkel vanuit de Milieudienst, maar vanuit 
alle (betrokken) diensten van de gemeente. En niet alleen vanuit het ambtelijke, maar ook vanuit het 
bestuurlijke niveau:

 Deelname aan stuurgroep Waasland Klimaatland. Elke gemeente duidt een ambtelijke en 
bestuurlijke vertegenwoordiger aan voor deze stuurgroep.

 Voorstel om in elke gemeente een klimaatteam op te starten. De samenstelling van het 
klimaatteam kan per gemeente verschillend zijn, maar belangrijk is dat er verschillende 
diensten bij  betrokken zijn.

 Waasland Klimaatland zal actief op zoek gaan naar projectmiddelen, maar er wordt ook van 
de gemeenten verwacht dat er jaarlijks voldoende budget wordt voorzien voor diverse 
klimaatactie en -projecten.

Financiering

Voor de opmaak van het regionaal mitigatie- en adaptatieplan wordt 200 000 EUR gevraagd uit het 
Projectenfonds van de provincie Oost-Vlaanderen, opgericht met de uittreding van de provincie uit 
Interwaas. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan RvB van 8 april 2020 (principieel reeds 
goedgekeurd) en ook begin mei aan de Bestendige Deputatie.

Aan de gemeente wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 5 000 EUR per gemeente aangesloten 
bij Interwaas.

Collegebelissing

In zitting van 13 mei 2019 besliste het college om het klimaatconvenant 2030 te onderschrijven alsook 
om deel te nemen aan de opmaak van een gezamenlijk klimaatplan via Interwaas.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met volgende artikels:

Art. 1. De gemeente neemt deel aan het project ‘Waasland Klimaatland’ gedurende deze 
beleidsperiode en stort een jaarlijkse projectbijdrage van 5 000 EUR aan Interwaas, Lamstraat 
113, 9100 Sint-Niklaas. 

Art.2. De gemeenteraad beslist om toe te treden tot het ‘Burgemeestersconvenant’ met een 
joint SECAP, een gezamenlijke ondertekening van het convenant samen met de andere Wase 
lokale besturen en neemt kennis van bijhorende engagementen.

Art.3. De gemeente zal volgende engagementen nakomen:

  de CO2-uitstoot in haar eigen gemeente terugdringen en samen met andere Wase 
gemeenten streven naar een reductie voor de regio met minstens 40%;

 de nodige maatregelen en acties treffen om toekomstige klimaatschokken op te kunnen 
vangen;

 deelname aan de stuurgroepvergaderingen van Waasland Klimaatland;
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 oprichten van een gemeentelijk klimaatteam met de ondersteuning van Interwaas;
 actieve medewerking verlenen, zowel vanuit het bestuur als de administratie, aan het 

opmaken van een regionale visie en een regionaal actieplan waarin ook lokale accenten 
kunnen worden aangebracht;

Art.4. De gemeenteraad geeft de burgemeester of een vertegenwoordiger machtiging om het 
intekenformulier van het ‘Burgemeestersconvenant’ te ondertekenen. De gezamenlijke 
ondertekening van de Wase lokale besturen wordt samen met de deelnemende gemeenten en 
de provincie Oost-Vlaanderen ingepland dit najaar.

Art.5. Een afschrift van dit besluit en het ondertekenformulier worden bezorgd aan de provincie 
Oost-Vlaanderen en aan Interwaas.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
deel te nemen aan het project ‘Waasland Klimaatland’ gedurende deze beleidsperiode en een 
jaarlijkse projectbijdrage van 5 000 EUR te storten aan Interwaas, Lamstraat 113 in 9100 Sint-
Niklaas. 

Artikel 2
toe te treden tot het ‘Burgemeestersconvenant’ met een joint SECAP, een gezamenlijke 
ondertekening van het convenant samen met de andere Wase lokale besturen en kennis te nemen 
van bijhorende engagementen.

Artikel 3
volgende engagementen na te komen:

  de CO2-uitstoot in haar eigen gemeente terugdringen en samen met andere Wase 
gemeenten streven naar een reductie 
 voor de regio met minstens 40%;

 de nodige maatregelen en acties treffen om toekomstige klimaatschokken op te kunnen 
vangen;

 deelname aan de stuurgroepvergaderingen van Waasland Klimaatland;
 oprichten van een gemeentelijk klimaatteam met de ondersteuning van Interwaas;
 actieve medewerking verlenen, zowel vanuit het bestuur als de administratie, aan het 

opmaken van een regionale visie 
en een regionaal actieplan waarin ook lokale accenten kunnen worden aangebracht.

Artikel 4
de burgemeester of een vertegenwoordiger machtiging te geven om het intekenformulier van het 
‘Burgemeestersconvenant’ te ondertekenen. Deze gezamenlijke ondertekening van de Wase lokale 
besturen wordt samen met de deelnemende gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen ingepland 
dit najaar.

Artikel 5
een afschrift van dit besluit en het ondertekenformulier te bezorgen aan de provincie Oost-Vlaanderen 
en aan Interwaas.

8 2020_GR_00115 Samenwerkingsovereenkomst Havenlandklassen - 
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Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
In het voorjaar van 2018 werd gestart met een proefproject Havenlandklassen. Met Havenlandklassen 
wil het Strategisch Project Havenland het bestaande aanbod in het havengebied en omliggende 
gemeenten (haven - polders/landbouw - natuur) ontsluiten via een meerdaags, educatief programma. 
Het doel is om de regio en haven meer zichtbaar en kenbaar te maken en tegelijk een invloed te 
hebben op een latere studie- en beroepskeuze.

Vijf partners werken in de project samen: het Havencentrum, het Havenbedrijf Anwerpen, MLSO, 
EGTS en de gemeente Beveren. Het Havencentrum staat in voor de coördinatie.

Na een proefproject en een grondige evaluatie is het project nu klaar om uitgerold te worden. Hiertoe 
dienen de eerder gemaakte afspraken formeel vastgelegd te worden in een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partners. De integrale ontwerptekst is als 
bijlage bij deze nota gevoegd.

De inbreng van de gemeente Beveren in dit project is als volgt vastgelegd:

 De gemeente Beveren verspreidt mee de communicatie rond Havenlandklassen via haar 
eigen kanalen.

 De gemeente Beveren voorziet een korting op de overnachtingsprijs in JC Prosperpolder. Per 
deelnemende groep zal slechts 150 EUR per nacht aangerekend worden, waarbij een 
standaardbezoek bestaat uit 2 nachten.

 De gemeente Beveren voorziet de mogelijkheid dat Havenlandklassen data reserveert in JC 
Prosperpolder die vrijgehouden worden. Indien deze plekken 3 maanden voor aanvang niet 
bevestigd worden voor Havenlandklassen, kunnen deze terug vrijgegeven worden.

 De gemeente Beveren voorziet minstens één keuze-activiteit in het aanbod van 
Havenlandklassen, met name in Fort Liefkenshoek.

 De gemeente Beveren voorziet mits overleg de mogelijkheid om materiaal op te slaan in JC 
Prosperpolder (e.g. speldozen, …).

 JC Prosperpolder kan bezoekers aansprakelijk stellen voor de schade die ze aan personen, 
materieel, beplanting of infrastructuur veroorzaken, zoals opgenomen in de afsprakennota die 
scholen goedkeuren bij reservatie.

De overeenkomst gaat in op 1 september 2020 en loopt tot 31 december 2023.

Het college keurde de ontwerptekst in zitting van 4 mei 2020 goed. Aan de gemeenteraad wordt 
gevraagd om de voorliggende samenwerkingsovereenkomst defintief goed te keuren.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst Havenlandklassen goed te keuren.

9 2020_GR_00116 Nominatieve toekenning topsportsubsidies - 
Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
In zitting van 29 juni 2010 keurde de gemeenteraad het reglement betreffende de toekenning van 
topsportsubsidies goed.

Overeenkomstig artikel 8 van dit reglement, waarin de bepalingen m.b.t. de aanvraag van de subsidie 
zijn opgenomen, hebben 8 clubs, die in aanmerking komen voor het topsportfonds, in 2019  tijdig een 
dossier ingediend:

 Waasland-Beveren
 Asterix AVO Beveren
 Basics Melsele
 Beveren Lions
 TC Beckhand
 Atletiek Volharding
 Svelta Heren + Dames
 BMV Volleybal

In het budget 2020 werd onder budgetcode AR: 6490299 – BI: 0740-00 een bedrag van 325 000 EUR 
ingeschreven voor het topsportfonds. Aan de raad wordt voorgesteld van dit bedrag 280 500 EUR te 
voorzien voor de ondersteuning van bovengenoemde clubs. Het saldo kan dan aangewend worden 
voor ondersteuning van de turnsport en voor eventuele bijkomende promotionele activiteiten in het 
kader van de topsport.

Op basis van de ingediende dossiers wordt volgend voorstel gedaan m.b.t. de nominatieve toekenning 
van topsportsubsidies. Deze bedragen zijn in hoofdzaak gebaseerd op het niveau van de competitie 
waarin de clubs aantreden met hun eerste ploeg en de uitstraling die de clubs binnen en buiten 
Beveren hebben:

 Waasland-Beveren: 100 000 EUR
 Asterix AVO Beveren: 98 000 EUR
 Basics Melsele: 63 000 EUR
 Beveren Lions: 4 500 EUR
 TC Beckhand: 4 500 EUR
 Atletiek Volharding: 4 500 EUR
 Svelta Heren + Dames: 4 500 EUR
 BMV Volleybal: 1 500 EUR

Het college verklaarde zich in zitting van 4 mei 2020 akkoord met dit voorstel.

Als bijlage een uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad van 29 juni 2010 “reglement 
toekenning topsportsubsidies”, evenals de aanvraagdossiers van de betrokken clubs.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nominatieve toekenning van topsportsubsidies 2020 aan de 
betrokken clubs goed te keuren.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de nominatieve toekenning van topsportsubsidies 2020 als volgt toe te kennen:

 Waasland-Beveren: 100 000 EUR
 Asterix AVO Beveren: 98 000 EUR
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 Basics Melsele: 63 000 EUR
 Beveren Lions: 4 500 EUR
 TC Beckhand: 4 500 EUR
 Atletiek Volharding: 4 500 EUR
 Svelta Heren + Dames: 4 500 EUR
 BMV Volleybal: 1 500 EUR

10 2020_GR_00080 Aanpassing algemeen premiereglement stedenbouw en 
energie  - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voorstel om het bestaande algemeen premiereglement stedenbouw en energie op te heffen 
(goedgekeurd gemeenteraad 21 juni 2016).

Voorstel om het het algemeen premiereglement stedenbouw en energie te wijzigen. 
In bijlage 3 documenten: (1) bestaande premiereglement, (2) het nieuwe voorstel van 
premieregelement met zichtbare wijzigingen en (3) het nieuwe voorstel van premieregelement in zijn 
definitieve vorm.

Hieronder een korte samenvatting van het voorstel van de wijzigingen:

ALGEMENE WIJZIGINGEN

- Het supplement van 50 EUR voor het digitaal indienen van een premieaanvraag  wordt geschrapt. 

-  Schriftelijke aanvragen worden geschrapt uit het reglement en enkel nog digitale aanvragen worden 
toegelaten (dit is immers de norm geworden). 

-  3. Algemene voorwaarden:

         Aanvraag tot premie kan ingediend worden tot 1 jaar na factuur/attestdatum, tenzij anders 
vermeld in onderstaande specifieke voorwaarden.

 deze zin wordt hier geschrapt en per premie apart toegelicht.

 WIJZIGINGEN PER PREMIE

Premie balansventilatie met warmterecuperatie:

-                  Men kan de premie aanvragen tot 5 jaar na factuurdatum (i.p.v. 1 jaar), dit omdat veel 
mensen de balansventilatie aankopen en zelf plaatsen.

-                  Hieraan wordt toegevoegd dat de premie maar 1 keer om de 10 jaar aangevraagd kan 
worden.
 

Premie duurzaam gelabeld hout:

-                  de premie kan maar 1 keer om de 5 jaar aangevraagd worden. De 5 jaar dan wel pas 
beginnen rekenen van zodra het maximum premiebedrag bereikt is

-                  Het maximum premiebedrag verhoogd van 325 EUR (jaarlijks) naar 500 EUR (om de 5 
jaar).
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-                  Tuinhuizen, sauna's, infraroodsauna's en speeltuigen komen niet langer in aanmerking  
voor deze premie.

Premie groendaken:

-                  Het premiebedrag  word opgetrokken van 20 EUR/m² naar 40 EUR/m². De premie kan in 
elk geval nooit meer bedragen dan 100 % van het totaalbedrag van de aanvaarde facturen.

-                  Verenigingen van mede-eigenaars in appartementsgebouwen kunnen per wooneenheid 
onder het dak max. 65 m² inbrengen.

-                  65 m² is het max. dat men kan indienen per woning, 4 m² is de min. oppervlakte. (Nieuwe 
max. bedrag = 2 600 EUR per adres, huidige max. bedrag = 2 500 EUR).

-                  Subsidie wordt toegekend voor vergunde gebouwen en losstaande bijgebouwen 
vrijgesteld van vergunning.

-                  Enkel de opp. omgezet naar groen komt in aanmerking voor de groendakpremie, dus met 
uitsluiting van dakvensters, dakranden, …

Premie hemelwaterinstallatie:

-                  De verplichte aansluitpunten worden aangepast van 'toilet of wasmachine en 
buitenkraantje' naar 'toilet EN wasmachine EN buitenkraantje'.

-                  Er wordt opgelegd dat de regenwaterput minstens 5 000 liter moet zijn om voor de premie 
in aanmerking te kunnen komen.

-                  Op het keuringsverslag van de regenwaterput worden bovenstaande punten opgenomen.

Premie laagenergiewoningen:

-                  Het S-peil (vroeger K-waarde) wordt geschrapt.

-                  De E-waarde wordt verlaagd.

 De waarden van het E-peil worden aangepast E20, E15 en E10, bij nieuwbouwwoningen dit 
wordt vermeld in het EPB-attest.

- E 20      2 000 EUR
- E 15      2 500 EUR
- E 10      3 000 EUR

 -                Voor appartementen geldt er een standaard premiebedrag van 2 000 EUR per 
woongelegenheid indien de E-waarde kleiner of gelijk aan E 25 bedraagt.

-                  Bij verbouwingen wordt de eis voor het E-peil verlaagd naar

                 - E 60     3 000 EUR
                 - E 55     3 500 EUR
                 - E 50     4 000 EUR

-                  Voor het verbouwen van appartementen geldt er een standaard premiebedrag van 1 500 
EUR per woongelegenheid indien de E-waarde kleiner of gelijk aan E 65 bedraagt.



14/45

-                  Er wordt een nieuwe overgangsmaatregel van 2017 naar 2019 voorzien om de 
verandering van een E-peil naar een energieprestatiescore te kunnen overbruggen.
                   De overgangsmaatregel zou ingaan vanaf de ingangsdatum van het nieuwe reglement. De 
datum van de aankoopakte moet voor deze ingangsdatum vallen.
                   De maatregel volgt dan het reglement voor laagenergiewoningen zoals ze nu is:

Regelgeving nieuwbouw:

De premie is afhankelijk van het energieprestatiepeil (E-peil):
bij kleiner of gelijk aan E30 bedraagt de premie 2 500 EUR
bij kleiner of gelijk aan E35 bedraagt de premie 2 000 EUR
bij kleiner of gelijk aan E40 bedraagt de premie 1 500 EUR

Er kan nog een supplement worden verkregen wanneer er aan volgende isolatiewaarden (K-waarde) 
voldaan wordt:
bij kleiner of gelijk aan K20 bedraagt het supplement 1 500 EUR
bij kleiner of gelijk aan K25 bedraagt het supplement 1 000 EUR
bij kleiner of gelijk aan K30 bedraagt het supplement  500 EUR

Voor appartementen geldt er een standaard premiebedrag van 2 000 EUR per woongegelenheid 
indien de E-waarde kleiner of gelijk aan E40 bedraagt.
Regelgeving verbouwing:
De premie is afhankelijk van het energieprestatiecertificaat (E-peil):
bij kleiner of gelijk aan E60 bedraagt de premie 3 750 EUR
bij kleiner of gelijk aan E65 bedraagt de premie 3 000 EUR
bij kleiner of gelijk aan E70 bedraagt de premie 2 250 EUR

Er kan bij verbouwing GEEN supplement verkregen worden voor isolatiewaarden (K-waarde).

Premie superisolerend glas:

-                  Er wordt toegevoegd dat de premie slechts 1 keer om de 10 jaar aangevraagd kan 
worden, tot het max. bedrag bereikt is.

-                  Het max. premiebedrag wordt verhoogd naar 1 000EUR in plaats van 750 EUR.
 

Premie voorgevelrenovatie en vochtwering:

-                  Deze 2 premies worden van elkaar losgekoppeld: een premie apart voor de voorgevel en 
een premie apart voor de bestrijding tegen grondvocht.

-                  Er wordt duidelijk aagegeven dat de isolatie van de voorgevel langs de binnenzijde ook in 
aanmerking komt.

-                  De premie voor vochtbestrijding zal gelden op ALLE muren en het bedrag wordt 
aangepast (van 25%) naar 20% van het totale factuurbedrag met een max. van 500 EUR.

-                  Bij appartementen kan enkel de syndicus de premie aanvragen.

-                  De premie voor het bestrijden van opstijgend vocht kan enkel aangevraagd worden als de 
werken door een erkende aannemer zijn uitgevoerd.



15/45

-                  Er wordt 80% van de factuur toegekend als premie, met een maximum van 5 000 EUR 
voor:

 geklasseerde gevels
 gevels van woningen die op de inventaris staan
 gevels die deel uitmaken van een waardevol en harmonieus geheel (cfr. definitie verordening).

Premie zonneboiler:

-                  Deze premie wordt geschrapt.

NIEUWE PREMIES!

-          Een premie voor een warmtepompinstallatie: 

-          De premie bedraagt maximaal 20% van de factuur.

-          Per woning of wooneenheid is er een premie van:

 2 000 EUR voor een geothermische warmtepomp
 750 EUR voor een lucht-waterwarmtepomp
 400 EUR voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
 150 EUR voor een lucht-luchtwarmtepomp.

-          Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus 
in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn 
dan het maximumbedrag per wooneenheid.

-          De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor laagenergiewoning.

-          Alle systemen van warmtepompinstallatie (geothermisch, lucht-water, hybride lucht-warmte en 
lucht-lucht) komen voor de premie in aanmerking.

-          Deze premie kan per woning 1 keer om de 10 jaar worden toegekend.

-          De warmtepomp moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer. Om een premie 
te krijgen moet u kiezen voor een aannemer met een certificaat van bekwaamheid voor 
warmtepompen of ondiepe geothermische systemen. Een niet-gecertificeerde aannemer moet zich 
laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een aannemer die wel een certificaat van 
bekwaamheid heeft. Het certificeringsnummer van de aannemer moet op de factuur vermeld worden.

-          De eindfactuur mag maximum 1 jaar oud zijn.

-          De premie geldt enkel voor een nieuwe elektrische warmtepomp of gaswarmtepomp.

-          De premie geldt niet voor een warmtepompboiler, omdat zo'n boiler alleen dient om sanitair 
water te warmen.

-          De warmtepomp moet en energielabel hebben van minstens:

 voor een geothermische warmtepomp: A++
 voor een lucht-waterwarmtepomp, een hybride lucht-waterwarmtepomp, een lucht-

luchtwarmtepomp: A+
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-           Een premie voor het verwijderen van vergunde niet waterdoorlatende verharding door 
waterdoorlatende verharding:

-          De premie bedraagt 20 EUR per m² waterdoorlatende verharding die wordt aangelegd.

-          De premie bedraagt maximum 1 500 EUR.

-          Volgende verhardingen komen in aanmerking voor de premie:

 Vergunde niet-waterdoorlatende verharding vervangen door waterdoorlatende verharding
 Van vergunning vrijgestelde (strikt noodzakelijke toegangen) niet-waterdoorlatende verharding 

vervangen door waterdoorlatende verharding;

-          Alle soorten verhardingsmaterialen die door een bepaalde permeabiliteit een waterdoorlatend 
vermogen hebben, komen in aanmerking voor de premie.

 

-           Een premie voor het verhuren aan een sociaal verhuurkantoor:

 De premie bedraagt in totaal 5000 euro en wordt toegekend in 3 delen (3 aanvraagmomenten)

- Bij het afsluiten van het contract, van minstens 9 jaar bij het sociaal verhuurkantoor, 
bedraagt de premie 3000 euro;
- Na 3 jaar (maw 3 jaar na het afsluiten van het contract), bedraagt de premie 1000 euro;
- Na nog eens 3 jaar (maw 6 jaar na het afsluiten van het contract), bedraagt de premie 1000 
euro;

 De premie kan, per wooneenheid, aangevraagd worden bij de afsluiting van een nieuw 
contract met het SVK;

 In geval er meerde wooneenheden in één gebouw verhuurd worden aan het SVK, kan 
maximaal voor 1/3e van de woongelegenheden deze premie aangevraagd en toegekend 
worden;

 Bij de eerste aanvraag (deel 1) van de premie, mag het contract maximum 6 maand oud zijn;

 Enkel contracten die afgesloten zijn met het SVK na inwerkingtreding van dit reglement 
komen in aanmerking;

 De premie kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar van de wooneenheid. In geval 
van meerdere eigenaars, kan de premie slechts 1 maal aangevraagd en toegekend worden;

 De premie kan, na 9 jaar, bij afsluiting van een nieuw contract opnieuw aangevraagd worden;

 Indien het contract met het SVK verbroken wordt, moet een deel van het premiebedrag 
terugbetaald worden.
Het bedrag dat terugbetaald moet worden, is afhankelijk van wanneer het contract stopgezet 
wordt.
De terugbetaling wordt als volgt berekend:

3 jaar – X = Y
Y x (A of B) = Z euro

Waarbij:
3 jaar = 36 maanden
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X = het aantal maanden dat de woongelegenheid verhuurd is aan het SVK
Y = het aantal maanden dat de huurovereenkomst normaal gezien nog zou lopen bij het SVK 
(te rekenen tot uiterlijk 36 maanden)
Z = het bedrag dat moet terugbetaald worden aan het gemeentebestuur
A = 83,33 euro (bij stopzetting in de eerste 3 jaar)
B = 27,77 euro (bij stopzetting in het tweede en derde blokje van 3 jaar)

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan:

 met het opheffen van het algemeen premiereglement stedenbouw en energie (goedgekeurd 
gemeenteraad 21 juni 2016)

 met de aanpassingen voor het nieuwe algemeen premiereglement stedenbouw en energie, 
inclusief de 3 nieuwe premies.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het algemeen premiereglement stedenbouw en energie (goedgekeurd gemeenteraad 21 juni 2016) op 
te heffen

Artikel 2
het nieuwe algemeen premiereglement stedenbouw en energie, inclusief de 3 nieuwe premies, goed 
te keuren.

11 2020_GR_00126 RUP Ropstraat - 4e definitieve vaststelling - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het ontwerp RUP Ropstraat werd behandeld in plenaire vergadering op 17 mei 2018.

Er werd geadviseerd om het bestaande landbouwbedrijf (woonuitbreidingsgebied sinds 1978) uit het 
plangebied te schrappen omdat de noodzaak tot aansnijding niet bewezen is in een 
woonbehoeftenstudie of GRS. Daarbij maakt men geen onderscheid tussen percelen die al of niet 
gelegen zijn langs een uitgeruste weg.

Het college heeft beslist om het landbouwbedrijf toch in het plangebied te laten zoals oorspronkelijk 
voorzien.

Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld in gemeenteraadszitting van 18 september 2018.

Het ontwerp RUP werd bekendgemaakt en onderworpen aan een openbaar onderzoek van 29 
oktober 2018 tot en met 28 december 2018. Dit gaf aanleiding tot 3 opmerkingen/bezwaren en 5 
adviezen.

De opmerkingen/bezwaren werden behandeld in zitting van de GECORO van 28 januari 2019.

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 maart 2019 het RUP Ropstraat, bestaande uit een 
toelichtingsnota, een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een grafisch 
plan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan definitief vastgesteld.

De deputatie heeft in zitting van 20 juni 2019 het RUP Ropstraat geschorst.
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Departement omgeving heeft met ministerieel besluit van 26 juni 2019 het RUP Ropstraat geschorst.

De gemeenteraad heeft in zitting van 30 juli 2019 het RUP Ropstraat, bestaande uit een 
toelichtingsnota, een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een grafisch 
plan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan een tweede keer definitief 
vastgesteld.

Departement omgeving heeft met ministerieel besluit van 18 november 2019 het RUP Ropstraat 
geschorst.

De deputatie heeft in zitting van 21 november 2019 het RUP Ropstraat geschorst.

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 januari 2020 het RUP Ropstraat, bestaande uit een 
toelichtingsnota, een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een grafisch 
plan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan een derde keer definitief 
vastgesteld.

De deputatie heeft in zitting van 19 maart 2020 het RUP Ropstraat geschorst.

Reden schorsing deputatie:

 definitief vastgestelde RUP is in strijd met het PRS voor wat betreft bestemmingszones artikel 
1 zone B (zone voor eengezinswoningen) en artikel 2 zone A en B (zone voor 
groepswoningbouw) en zone 15 (zone voor woonuitbreidingsgebied;

 een omzetting van woonuitbreidingsgebied (WUG) naar woongebied (WG) kan niet zonder 
aangetoonde woonbehoefte en is niet voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
(GRS). Deze planoptie is strijdig met het PRS.

 Het RUP Ropstraat is niet tijdig terug definitief vastgesteld waardoor het ontwerp-RUP is 
komen te vervallen.

De gemeente heeft nu 90 dagen om het RUP opnieuw definitief vast te stellen. De 90 dagen gaan in 
op de dag na de verzending van het schorsingsbesluit. De 90 dagen van de deputatie verlopen op 18 
juni 2020.

Op vrijdag 29 november 2019 is een overleg geweest met deputatie, departement omgeving, 
burgemeester en schepen Vlegels.

Het college heeft in zitting van 18 mei 2020 beslist om tegemoet te komen aan de opmerkingen van 
de deputatie en opdracht te geven aan studiebureau Antea om het RUP Ropstraat aan te passen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp RUP Ropstraat, bestaande uit een 
toelichtingsnota, een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een grafisch 
plan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan (voor de vierde keer) definitief 
vast te stellen op basis van volgende aanpassingen en overwegingen:

 Overwegende artikel 2.2.23.§3. Uit de VCRO.

“§ 3. In geval van schorsing beschikt de gemeenteraad over een termijn van negentig dagen, 
die ingaat op de dag na de verzending van het schorsingsbesluit aan de gemeente, om het 
ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw definitief vast te stellen.”

 Overwegende dat het RUP Ropstraat op 28 januari 2020 tijdig opnieuw definitief werd 
vastgesteld;

 Overwegende dat het bestaande landbouwbedrijf (woonuitbreidingsgebied sinds 1978) uit het 
plangebied geschrapt wordt;
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 Overwegende dat de kadastrale percelen afdeling 10, sectie A, nr(s) 0793E en 0793D uit de 
contour van het RUP gehaald worden;

 Overwegende dat de kadastrale percelen afdeling 10, sectie A, nr(s) 0793E en 0793D 
terugvallen op de bestemming woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan;

 Overwegende dat het RUP Ropstraat een grote hoeveelheid woonuitbreidingsgebied (1,70 
ha) omzet naar zone voor groen en kleinschalige sport en recreatie. Overwegende dat dit 
kadert binnen de strategische doelstelling tot het verminderen van het ruimtebeslag en het 
omzichtig omspringen met het aansnijden van bijkomende gebieden;

 Overwegende dat door het RUP Ropstraat een aanzienlijke oppervlakte een zachte 
bestemming krijgt waardoor er geen invulling gegeven kan worden aan het 
woonuitbreidingsgebied. Zonder herbestemming is het, de dag van vandaag, volledig 
ontwikkelbaar d.m.v. een groepswoningbouwproject;

 Overwegende dat het RUP Ropstraat enkel een kleinschalige afwerking langsheen de 
uitgeruste weg (Ropstraat) voorziet;

 Overwegende dat het RUP Ropstraat kadert binnen de toepassing van de maatregelen van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) ter bevordering van het ruimtelijk 
rendement.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de beslissing van de deputatie van 19 maart 2020 tot schorsing van het RUP 
Ropstraat

Artikel 2
het gewijzigde ontwerp RUP Ropstraat, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan met weergave 
van de bestaande en de juridische toestand, een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften 
en een onteigeningsplan (opnieuw) definitief vast te stellen op basis van onderstaande wijzigingen en 
overwegingen:

 Overwegende artikel 2.2.23.§3. uit de VCRO.

“§ 3. In geval van schorsing beschikt de gemeenteraad over een termijn van negentig dagen, 
die ingaat op de dag na de verzending van het schorsingsbesluit aan de gemeente, om het 
ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw definitief vast te stellen.”

 Overwegende dat het RUP Ropstraat op 28 januari 2020 tijdig opnieuw definitief werd 
vastgesteld;

 Overwegende dat het bestaande landbouwbedrijf (woonuitbreidingsgebied sinds 1978) uit het 
plangebied geschrapt wordt;

 Overwegende dat de kadastrale percelen afdeling 10, sectie A, nr(s) 0793E en 0793D uit de 
contour van het RUP gehaald worden;

 Overwegende dat de kadastrale percelen afdeling 10, sectie A, nr(s) 0793E en 0793D 
terugvallen op de bestemming woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan;

 Overwegende dat het RUP Ropstraat een grote hoeveelheid woonuitbreidingsgebied (1,70 
ha) omzet naar zone voor groen en kleinschalige sport en recreatie. Overwegende dat dit 
kadert binnen de strategische doelstelling tot het verminderen van het ruimtebeslag en het 
omzichtig omspringen met het aansnijden van bijkomende gebieden;

 Overwegende dat door het RUP Ropstraat een aanzienlijke oppervlakte een zachte 
bestemming krijgt waardoor er geen invulling gegeven kan worden aan het 
woonuitbreidingsgebied. Zonder herbestemming is het, de dag van vandaag, volledig 
ontwikkelbaar d.m.v. een groepswoningbouwproject;
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 Overwegende dat het RUP Ropstraat enkel een kleinschalige afwerking langsheen de 
uitgeruste weg (Ropstraat) voorziet;

 Overwegende dat het RUP Ropstraat kadert binnen de toepassing van de maatregelen van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) ter bevordering van het ruimtelijk 
rendement.

12 2020_GR_00110 Overdracht aan Interwaas voor uitvoering van 
wegmarkeringen gedurende 2020 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In onze gemeente dienen, net zoals vorige jaren, wegmarkeringen worden aangebracht.

Aangezien er voor de dienst wegmarkeringen geen aanpassingen zijn en gelet op de weinig gestegen 
kostprijs, wordt er geen tariefwijziging doogevoerd voor 2020 en blijven de prijzen van 2019 
behouden.

Goedgekeurde tarieven van 2019 door het directiecomité voor de wegmarkeringen:

 Lijnmarkeringen: 9,30 EUR per m²;
 Handmarkeringen: 11,65 EUR per m² omkaderende rechthoek;
 Voorgevormde markeringen: kostprijs materiaal + 19,00 EUR per m² omkaderende rechthoek.

Voor de wegmarkeringen wordt er vooropgesteld dat het aantal opdrachten gelijk aan het gemiddelde 
van de laatste drie jaren uitgevoerd worden. Bij deze aantallen kan de verhoging van de kostprijs in 
2020 beperkt worden tot 4 % voor de lijn- en handmarkeringen en ongewijzigd voor de voorgevormde 
markeringen.

Onze gemeente is lid van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas 
waarvan de statuten door de gemeenteraad werden onderschreven. De bevoegdheid voor het 
aanbrengen van wegmarkeringen kan dan ook worden overgedragen.

De uitgave voor 2020 wordt geraamd op 60 000,00 EUR.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de bevoegdheid voor de wegmarkeringen gedurende 2020 over te dragen aan het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas als inhouse opdracht.

13 2020_GR_00111 Overdracht aan Interwaas voor uitvoering van 
rioolkolkenreiniging gedurende 2020 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In onze gemeente moeten jaarlijks de rioolkolken worden gereinigd.
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Aangezien er voor de dienst rioolkolkenreiniging geen aanpassingen zijn en gelet op de weinig 
gestegen kostprijs, wordt er geen tariefwijziging doogevoerd voor 2020 en blijven de tarieven van 
2019 behouden.

Goedgekeurde tarieven van 2019 door het directiecomité voor de rioolkolkenreiniging :

 kolkenreiniging: 4,00 EUR per reinigingsbeurt per kolk. Dit tarief is gebaseerd op het principe 
van de intergemeentelijke dienstverlening dat zij kostendekkend moet zijn en is sinds 2015 
ongewijzigd. 

Voor de rioolkolken wordt er vooropgesteld dat er 2 reinigingsbeurten per jaar uitgevoerd worden.

Onze gemeente is lid van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas 
waarvan de statuten door de gemeenteraad werden onderschreven. De bevoegdheid voor het 
reinigen van rioolkolken kan dan ook worden overgedragen.

De uitgave voor 2020 wordt geraamd op 120 000,00 EUR.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de bevoegdheid voor de rioolkolkenreiniging gedurende 2020 over te dragen aan het 
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas als inhouse opdracht.

14 2020_GR_00104 Vaststelling lastvoorwaarden voor het onderhouden van 
diverse Beverse sporthallen - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Veolia nv verzorgt sedert 1 mei 2008 de leiding, het toezicht, het onderhoud en de spoedige 
hulpverlening op de installaties van het sportpark te Beveren. Deze overeenkomst liep initieel af op 30 
april 2018, en kon nadien jaarlijks verlengd worden.
Veolia nv verzorgt sedert 1 januari 2006 de leiding, het toezicht, het onderhoud en de spoedige 
hulpverlening op de installaties van de sporthal 't Wit Zand te Melsele. Deze overeenkomst liep initieel 
af op 31 december 2020 en kon nadien jaarlijks verlengd worden.
Vinci Facilities verzorgt sedert 7 november 2011 de leiding, het toezicht, het onderhoud en de 
spoedige hulpverlening op de installaties van de zes gemeentelijke sporthallen (sportzaal Lindelaan, 
sportzaal Vrasene, sportzaal Kriekeputte, sporthal De Perel, sporthal Tassyns en sporthal Carenna). 
Deze overeenkomst verloopt van rechtswege op 6 november 2021.

Gezien de looptijd voor het onderhoud in sportpark Beveren en sporthal 't WIt Zand reeds ruim werd 
overschreden, werd de niet-verlenging betekend, wat impliceert dat het einde van de overeenkomst 
respectievelijk plaatsvindt op 30 april 2020 en 31 december 2020. In tussentijd werd in samenspraak 
met de Technische dienst gebouwen een bestek opgesteld om het onderhoud van alle voornoemde 
sportaccommodaties opnieuw op een conforme manier le laten uitvoeren, dit middels één 
overeenkomst met eenzelfde einddatum. De Technische dienst gebouwen zal zelf instaan voor het 
onderhoud te sportpark Beveren in afwachting van de nieuwe overeenkomst.

Gezien de verschillende accommodaties vandaag nog ondergebracht zijn in 3 verschillende 
contracten, hebben deze allen een andere einddatum. Zoals al even aangehaald is het de betrachting 
het onderhoud van de installaties in de sportaccommodaties in de toekomst te bundelen. Er wordt 
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voorzien om de nieuwe overeenkomst te laten aanvangen op 1 januari 2021, dit met een initiële 
looptijd van één jaar. De acht sporthallen en –zalen waarvan sprake in deze overeenkomst hebben 
andere startdata, zijnde: 

Locatie Startdatum Einddatum 
sporthal Beveren 1 januari 2021 31 december 2021/22/23/24
sporthal ’t Wit Zand 1 januari 2021 31 december 2021/22/23/24
sporthal Lindenlaan 1 november 2021 31 december 2021/22/23/24
sporthal Tassijns 1 november 2021 31 december 2021/22/23/24
sporthal De Perel 1 november 2021 31 december 2021/22/23/24
sporthal Carenna 1 november 2021 31 december 2021/22/23/24
sporthal Kriekeputte 1 november 2021 31 december 2021/22/23/24
sporthal Vrasene 1 november 2021 31 december 2021/22/23/24

 

Voor alle locaties zou dezelfde einddatum respectievelijk 31 december 2021, 2022, 2023 of 2024 zijn, 
afhankelijk of de opdracht wordt verlengd.
Het bestek werd zodanig opgemaakt dat de basisopdracht uitgaat van een onderhoud zonder 
waarborg. Gezien de installaties eerder gedateerd zijn, is te verwachten dat een voorstel inclusief 
onderhoud merkelijk duur(der) is. Om alsnog voorstel voor onderhoud met waarborg te ontvangen, 
wordt dit als vereiste variante opgenomen in het bestek.

In die optiek is de raming (gedurende een periode van 4 jaar) voor deze opdracht eveneens tweeledig, 
waarbij:

 de raming voor onderhoud zonder waarborg 247 356,98 EUR exclusief btw of 299 301,95 
EUR inclusief btw bedraagt;

 de raming voor onderhoud met waarborg 320 144,66 EUR exclusief btw of 387 375,04 EUR 
inclusief btw bedraagt.

Naar goedkeuring van de lastvoorwaarden toe wordt de raming voor onderhoud inclusief waarborg 
vooropgesteld.
Afhankelijk van de aangeboden offertes dient op moment van gunning gekozen te worden welke 
formule het meest wenselijk is.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot het onderhouden van diverse Beverse sporthallen.

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming voor een periode van 4 jaar goed te keuren voor de 
som van 320 144,66 EUR exclusief btw of 387 375,04 EUR inclusief btw.

Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

15 2020_GR_00100 Vaststelling lastvoorwaarden voor de aankoop van een 
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telescopische tribune voor sporthal Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De Sportdienst wenst een nieuwe elektrische tribune aan te kopen voor de parkethal in Beveren 
gezien de oude tribune haar beste tijd heeft gehad.
De oude tribune moet handmatig uitgetrokken worden met 4 mensen, wat arbeidsintenstief is. Daarom 
wordt nu een elektrische uitschuifbare tribune beoogd, zoals in de nieuwe topsporthal.

Raming: 160 000 EUR exclusief btw of 193 600 EUR inclusief btw.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot de aankoop van een telescopische tribune voor sporthal Beveren.

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 160 000 EUR 
exclusief btw of 193 600 inclusief btw.

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

16 2020_GR_00112 Aanpassing van de raming voor het bouwen van een 
klassenblok voor het Gemeentelijk Technisch Instituut - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad keurde in zitting van 28 januari 2020 de lastvoorwaarden goed voor de bouw van 
een klassenblok voor het GTI.
Raming: 2 188 590,48 EUR inclusief btw.

Na prijsvraag via openbare procedure werd slechts één offerte ingediend, nl. door de firma 
Vandenbussche uit Aalter, met een nagerekend inschrijvingsbedrag van 2 768 013,51 EUR inclusief 
btw.
Dit is 26,47% boven de raming.

De ontwerper, Frans De Soomer, verklaart in zijn verslag van nazicht dat de prijzen wel duur zijn maar 
correct, gelet op de huidige crisissituatie.

Om deze opdracht te kunnen gunnen, dient de gemeenteraad de raming aan te passen naar het 
inschrijvingsbedrag van de enige inschrijver.

Subsidie
Voor dit capaciteitsdossier ontvangen we van Agion een vastgelegd subsidiebedrag van 1 072 500,00 
EUR.
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Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de raming van het dossier "bouw klassenblok GTI" aan te passen naar het inschrijvingsbedrag van de 
enige inschrijver, nl. 2 768 013,51 EUR inclusief btw.

17 2020_GR_00106 Vaststelling lastvoorwaarden studie en uitvoering 
stroomonderbreking hulpbron te Freethielstadion - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In kader van de Voetbalwet (artikel 9.3. Stroomonderbreking en hulpbron) dienen er in het 
Freethielstadion hulpbronnen geïnstalleerd te worden om potentiële stroomonderbrekingen op te 
vangen. Deze opdracht wordt vorm gegeven middels het studie (engineer) en uitvoering (build) 
principe, waarbij de inschrijver instaat voor beide aspecten.

Concreet behelst de opdracht alle studietaken die nodig zijn ter vormgeving van de installatie 
(gedeelte “studie”) evenals alle plaatsings- en andere werkzaamheden die nodig zijn ter uitvoering van 
de installatie (gedeelte “uitvoering”).

Raming: 391 500 EUR exclusief btw of 473 715 EUR inclusief btw.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot de studie en uitvoering van de stroomonderbreking van de hulpbron in het Freethielstadion.

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 391 500 EUR 
exclusief btw of 473 715 EUR inclusief btw.

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

18 2020_GR_00125 Vernieuwen meerjarig contract huren Microsoft Licenties  
- Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het driejarig contract voor het gebruik van Microsoft software op alle cliënt toestellen in de 
gemeentelijke administratie bereikt op 31 mei 2020 zijn einddatum. 
Het betreft het Enterprise Agreement Subscription voor 500 gebruikers.

De jaarlijkse kosten belopen in het huidige contract jaarlijks 182 761,83 EUR inclusief btw. 
Het derde jaar bedroeg dit 166 194,03 EUR inclusief btw door de afsplitsing van het Zorgpunt 
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Waasland.

Om de werking van servers, werkposten en de kantoorautomatisering te laten verder gaan, en 
daardoor de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, is het noodzakelijk dit contract te 
hernieuwen vóór 1 juni.
De nieuwe looptijd van het huurcontract zal 29 maanden bedragen omwille van herschikking van de 
Microsoft licentiepolitiek in oktober 2022.

De uitgave voor het huren van de licenties voor 29 maanden wordt geraamd op 551 000,00 EUR 
exclusief btw of 666 710,00 EUR inclusief 21% btw.

Voor deze aankoop is er een raamovereenkomst via stad Brugge.
Onze gemeente kan deze bestelling doorvoeren via een aankoopcentrale conform artikel 47 van de 
wet van 17 juni 2016.

De dienst Informatica geeft een gunstig advies.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot het huren van Microsoft Licenties gedurende 29 maanden,

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som 
van 551 000,00 EUR exclusief btw of 666 710,00 EUR inclusief btw,

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

19 2020_GR_00094 Bezettingsovereenkomst met Infrabel voor de aanleg van 
een fietspad naast spoorlijn 59 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de aanleg van het fietspad langsheen spoorlijn 59 werden er met Infrabel in het verleden 
verschillende bezettingsovereenkomsten afgesloten voor de verschillende deeltrajecten.

Uit nazicht blijkt dat voor het stuk tussen de Haasdonkbaan en de H. Consciencestraat er nog geen 
overeenkomst werd afgesloten, hoewel het fietspad zelf er al enkele jaren ligt.

Daarnaast zou er voor het stuk tussen de H. Consciencestraat en de Kruibekesteenweg (aan 
feestzaal Olympia) snel een overeenkomst afgesloten moeten worden, zodat de werken aan dit stukje 
fietspad kunnen beginnen. De aannemer werd hiervoor reeds geselecteerd en zou eerstdaags kunnen 
beginnen.

Infrabel wenst de ingebruikname van beide locaties te formaliseren door middel van bijgevoegde 
bezettingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn gelijkaardig aan deze afgesloten in het 
verleden en hebben een duurtijd van 9 jaar (maximale duurtijd toegestaan door Infrabel). In 
tegenstelling tot de contracten afgesloten in het verleden echter, worden deze gebruiksrechten nu 
kosteloos toegestaan.
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Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgelegde bezettingsovereenkomsten af te sluiten met Infrabel voor de aanleg van een fietspad 
naast spoorlijn 59.

20 2020_GR_00098 Inname openbaar domein Vestingsstraat te Haasdonk - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Op het einde van de Vestingsstraat in Haasdonk werden recent twee halfopen woningen gebouwd. De 
toegang tot deze woningen (openbaar domein) is in zeer slechte staat en moeilijk begaan- en 
berijdbaar.

De ontwikkelaar vraagt of hij op zijn kosten en verantwoordelijkheid dit deel van het openbaar domein 
mag heraanleggen en inrichten zodat dit de toegankelijkheid van de woningen ten goede komt. Ook 
wenst de ontwikkelaar 4 parkeerplaatsen aan te leggen welke voorbehouden worden voor de 
bewoners van beide woningen.

Gelet op het feit dat het betreffend stuk van het openbaar domein quasi uitsluitend gebruikt zal worden 
door de bewoners van beide woningen, kan uitzonderlijk op deze vraag worden ingegaan gezien het 
om een win-win situatie gaat voor beide partijen.

Voor deze inname openbaar domein dient een overeenkomst te worden opgemaakt waarbij de nodige 
afspraken worden gemaakt en voorwaarden worden opgelegd.

Gezien deze overeenkomst meer omvat dat een daad van louter beheer van gemeentelijk 
patrimonium, dient deze voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de privatieve inrichting voor aanleg van parkeergelegenheid op een deel van het 
openbaar domein gelegen op het einde van de Vestingsstraat te Haasdonk conform de voorgelegde 
overeenkomst.

21 2020_GR_00086 Verkoop perceel KMO-grond Doornpark (lot 48) te 
Beveren - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 29 juni 2010 de verkoopsvoorwaarden, wijze 
van verkoop en de prijs voor de uitbreiding van de KMO-zone Doornpark in Beveren goed.

Eén van de kandidaat-kopers is de besloten vennootschap JDS-Invest, Callamerenstraat 85 9120 
Kallo. De firma doet in bouw- en renovatiewerken.
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Het perceel dat zij wensen aan te kopen is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer 
1354D (voorheen 1354A) en nummer 1356V (voorheen deel 1356M) en nummer 1362M (voorheen 
1362K. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te 
Beveren op 10 maart 2020 heeft het perceel een oppervlakte van 2 454,06 m².

Met de kandidaat-koper werd een akkoord bereikt voor voormelde aankoop en de koop/-
verkoopbelofte werd reeds ondertekend.
Het voorschot werd eveneens betaald.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 3de afdeling, sectie C deel van nummer 1354D (voorheen 1354A), nummer 1356V 
(voorheen deel 1356M) en nummer 1362M (voorheen deel 1362K) met een oppervlakte van 2 454,06 
m², zijnde lot 48 in de KMO-zone Doornpark, te verkopen aan de besloten vennootschap JDS-Invest, 
Callamerenstraat 85 9120 Kallo;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

22 2020_GR_00088 Verkoop perceel grond Kapeldijkstraat te Kallo - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het college besprak in zitting van 30 juli 2019 het ontwerp voor de buitenaanleg van de kantoorvilla 
Kapeldijkstraat 2 in Kallo. Mits de bemerkingen van de diensten op te volgen, kon het college hier 
reeds mee akkoord gaan.

Het college kon eveneens akkoord gaan met de verkoop van een gedeelte van het openbaar domein 
palend aan voormelde eigendom, zodat deze mee kon heringericht worden waarbij als absolute 
voorwaarde werd opgelegd dat de parkeerplaatsen na de kantooruren konden gebruikt worden als 
publieke parkeerplaatsen.

De te verkopen zone is kadastraal gekend 8ste afdeling, sectie F zonder nummer. Overeenkomstig 
het opmetingsplan, opgemaakt door David Geerts, beëdigd landmeter te Hoogstraten, op 4 september 
2019, heeft het perceel een oppervlakte van 420,00 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 20 augustus 2019, werd er 
met de kopende partij een akkoord bereikt.
De compromis werd ondertekend op 18 maart 2020.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een perceel grond aan de Kapeldijkstraat in Kallo, kadastraal gekend 8ste afdeling, sectie F zonder 
nummer met een opgemeten oppervlakte van 420 m², te verkopen aan de aanpalende eigenaar in 
functie van de buitenaanleg van de kantoorvilla Kapeldijkstraat 2.
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Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

23 2020_GR_00091 Verkoop projectgrond hoek Hof ter Wellelaan-
Bosdamlaan te Beveren - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 26 november 2019 akkoord met de publieke 
verkoop met recht van hoger bod van de projectgrond op de hoek van de Hof ter Wellelaan en de 
Bosdamlaan in Beveren voor een minimumbedrag van 1 500 000 EUR, conform het schattingsverslag, 
opgemaakt door Teccon bvba op 2 oktober 2019 (+ kosten).

Het perceel is kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D deel van nummer 560N en heeft 
overeenkomstig het opmetingsplan opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 
3 juli 2019, een oppervlakte van 3 485,17 m².

De nodige publiciteit werd gevoerd en tegen 21 februari 2020 ontvingen we 3 geldige kandidaturen. 
Na het voeren van de procedure recht van hoger bod hielden we op 9 maart 2020 één kandidaat over 
en werd het perceel toegewezen.
De compromis werd ondertekend op 1 april 2020.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 2de afdeling, sectie D deel van nummer 560N met een oppervlakte van 3 485,17 m², 
projectgrond op de hoek van de Hof ter Wellelaan en de Bosdamlaan in Beveren, te verkopen.

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

24 2020_GR_00105 Aankoop grond heraanleg Ciamberlanidreef Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de heraanleg van de Ciamberlanidreef dient de gemeente nog een perceel grond aan te kopen.

Het betreft een gedeelte van het appartementencomplex Residentie Rameyenhof, kadastraal gekend 
1e afdeling, sectie B deel van nummer 453B. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren 
op 19 januari 2017, heeft de in te nemen zone, zijnde lot 1 van voormeld plan, een oppervlakte van 
130,89 m².

DE VME van Residentie Rameyenhof kon in algemene vergadering van 2 december 2019 akkoord 
gaan met deze verkoop.
De compromis werd ondertekend op 27 april 2020.
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Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de grond 1e afdeling, sectie B, deel van nummer 453B met een oppervlakte van 130,89 m² aan te 
kopen voor de heraanleg van de Ciamberlanidreef in Beveren;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

25 2020_GR_00113 Verlenging van de huidige scholengemeenschap 
"Scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs 
Beveren-Kruibeke" voor de periode van 1 september 
2020 tot 31 augustus 2026 in de vorm van een interlokale 
vereniging - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een 
scholengemeenschap vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen.

Een scholengemeenschap moet zowel kleuter- als lager onderwijs bevatten, op de eerste schooldag 
van februari 2020 minstens 900 gewogen leerlingen tellen en zich hoogstens over vijf aangrenzende 
onderwijszones mag uitstrekken.

De scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Beveren-Kruibeke voldoet aan alle 
voorwaarden.

De huidige scholengemeenschap "Scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Beveren-
Kruibeke" onder de vorm van een interlokale vereniging werd opgericht.

Ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2014 de interlokale vereniging haar werking 
vastlegde in de huidige overeenkomst van scholengemeenschap "Scholengemeenschap gemeentelijk 
basisonderwijs Beveren-Kruibeke" en dat deze na een periode van zes schooljaren afloopt op 31 
augustus 2020.

Alle deelnemers wensen de samenwerking te verlengen voor een periode van zes schooljaren, zoals 
afgesproken in het protocol van het onderhandelingscomité van 9 maart 2020.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de huidige overeenkomst inzake scholengemeenschap "Scholengemeenschap gemeentelijk 
basisonderwijs Beveren-Kruibeke" in de vorm van een interlokale vereniging met zes schooljaren te 
verlengen vanaf 1 september 2020.

26 2020_GR_00102 Aanpassing maximumfacturen basisonderwijs - 
Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Door de gemeenteraad werd voor de gemeentelijke basisscholen de bedragen vastgesteld voor de 
scherpe maximumfactuur en de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen (minder scherpe 
maximumfactuur).

De scherpe maximumfactuur is het maximum dat de ouders moeten betalen voor de kosten die 
gemaakt worden voor activiteiten/materialen die niet noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen en 
de eindtermen (vooral uitstappen, maar ook tijdschriften enz.).

Door toepassing van de indexformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een veelvoud 
is van 5 blijft het bedrag van de scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2020-2021 ongewijzigd 
voor het kleuter- en lageronderwijs.

Het geïndexeerde bedrag voor een kleuter bedraagt 45 EUR en voor een leerling lager onderwijs 90 
EUR.

De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen (minder scherpe maximumfactuur) stijgt wel door de 
toepassing van de indexformule.

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het 
lager onderwijs 445 EUR (vorig schooljaar 440 EUR).

 Alle maximumbedragen worden door het ministerie jaarlijks aangepast aan de index (van de maand 
maart).Het is ook verplicht dat de scholen in de mogelijkheid voorzien van een gespreide betaling over 
minstens 3 keer, verspreid over het schooljaar. Ouders kunnen er echter voor kiezen om de bijdragen 
in één keer te betalen.

 De aanpassingen van de maximumfacturen en de nieuwe verplichtingen dienen in het 
schoolreglement voor volgend schooljaar opgenomen te worden.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de aanpassing van de maximumfacturen voor het schooljaar 2020-2021 goed te keuren.

27 2020_GR_00114 Kunstacademie - oprichting overeenkomst interlokale 
vereniging Beveren-Kruibeke - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren heeft in samenwerking met de gemeente Kruibeke op het grondgebied van de 
gemeente Kruibeke in 2002 een filiaal opgericht van de gemeentelijke academie voor muziek, woord 
en dans van Beveren.

Hiervoor werd een overeenkomst opgemaakt die werd goegekeurd door de gemeenteraad van 
Beveren en Kruibeke.

Ingevolge het nieuw decreet DKO dienen de betrokken gemeentebesturen hiervoor een overeenkomst 
interlokale vereniging af te sluiten.

Als bijlage de overeenkomst.
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Als bijlage het protocol van het onderhandelingscomité van 9 maart 2020.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de overeenkomst "Interlokale Vereniging Kunstacademie Beveren-Kruibeke" goed te keuren.

28 2020_GR_00095 Bekrachtiging collegebeslissing kennisname agenda en 
vaststelling mandaten buitengewone algemene 
vergadering Ibogem op 5 mei 2020

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Wij ontvingen van Ibogem een uitnodiging voor hun buitengewone algemene vergadering die zal 
plaatsvinden op dinsdag 5 mei 2020 om 19 uur. 
Wegens de huidige situatie en de opgelegde maatregelen n.a.v. het coronavirus zal deze vergadering 
uitzonderlijk (conform de wettelijke mogelijkheden) digitaal worden georganiseerd. 

De dagorde van deze buitengewone algemene vergadering werd als volgt meegedeeld:
1.  Samenstelling van het bureau.
2.  Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18 december 2019
3.  a. Verslag Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering.
      b. Verslag Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
4.  Goedkeuring Balans per 31.12.2019.
5.  Goedkeuring Resultatenrekening per 31.12.2019.
6.  Kwijting verlenen aan bestuurders en aan de Commissaris, lid van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren.
7.  Aanstelling van een commissaris-revisor.
8.  Benoeming bestuurder.
9.  Varia.  

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werden Lientje De Schepper en Heidi Werrens 
aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente 
in de algemene vergadering van Ibogem voor legislatuur 2019-2024.

Conform artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger herhaald voor elke algemene vergadering. Dit gebeurt normaal gezien door de 
gemeenteraad.
Aangezien er wegens de coronamaatregelen geen gemeenteraadszitting meer zal plaatsvinden voor 
de buitengewone algemene vergadering van Ibogem op 5 mei 2020 en deze buitengewone algemene 
vergadering niet kan uitgesteld worden om de continuïteit in de goede werking van Ibogem te 
waarborgen, werd in zitting van 20 april 2020 door het college van burgemeester en schepenen 
kennis genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 5 mei 
2020 en werden de mandaten voor deze algemene vergadering vastgesteld onder voorwaarde dat 
deze collegebeslissing ter bekrachtiging werd voorgelegd op de eerstkomende gemeenteraadszitting. 

Elk jaar wordt de jaarrekening en het jaarverslag van Ibogem toegelicht op een 
gemeenteraadscommissie. Door de coronacrisis werd deze commissie afgelast. Ter vervanging 
werden het jaarverslag en de jaarrekening samen met een uitgebreide toelichtingsnota bezorgd aan 
de raadsleden. De raadsleden kregen ook de mogelijkheid om tot 20 april per mail vragen en 
opmerkingen te stellen en indien nodig zou via een videogesprek nog extra toegelichting gegeven 
worden door de algemeen directeur en de voorzitter van de raad van bestuur van Ibogem. 
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Ibogem informeerde ons op 21 april dat ze geen vragen van raadsleden hadden ontvangen en het 
videogesprek dus ook niet zal worden georganiseerd. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de collegebeslissing van 20 april 2020 te bekrachtigen, waarin:

 kennis werd genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
Ibogem van 5 mei 2020;

 het mandaat van Lientje De Schepper als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in 
de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 5 mei 2020 werd vastgesteld

 het mandaat van Heidi Werrens als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 
gemeente in de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 5 mei 2020 werd 
vastgesteld.

29 2020_GR_00096 Agenda en vaststelling mandaten voor algemene 
vergadering Interwaas op 27 mei 2020 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Wij ontvingen van Interwaas een uitnodiging voor hun algemene vergadering op woensdag 27 mei 
2020 om 20 uur in de burelen van Interwaas, Lamstraat 113 in Sint-Niklaas.

De agenda werd als volgt meegedeeld:
    1.  Jaarverslag en jaarrekening over 2019.
    2.  Verslag van de commissaris - revisor betreffende het boekjaar 2019.
    3.  Goedkeuring van het jaarverslag en van de jaarrekening over het boekjaar 2019, inclusief de 
bestemming van het resultaat.
    4.  Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor betreffende de vervulling van hun 
mandaat over het boekjaar 2019.
    5.  Aanduiding van een lasthebber over de Algemene vergadering van de Maatschappij 
Linkerscheldeoever van 10 juni 2020 om 18.30 u en vaststelling van diens  mandaat.
    6.  Kapitaalsverhoging gemeenten met bevolkingsaangroei van meer dan 5 %.

Conform art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Jeroen Verhulst aangeduid als effectieve 
vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 
gemeente in de algemene vergadering van Interwaas voor de rest van de legislatuur.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van Interwaas op 27 mei 2020

Artikel 2
het mandaat van Jeroen Verhulst als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor de 
algemene vergadering van Interwaas op 27 mei 2020 vast te stellen
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Artikel 3
het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente 
voor de algemene vergadering van Interwaas op 27 mei 2020 vast te stellen.

30 2020_GR_00097 Agenda en vaststelling mandaten algemene vergadering 
IGS Westlede op 2 juni 2020 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Wij ontvingen van IGS Westlede een uitnodiging voor hun algemene vergadering op dinsdag 2 juni 
2020.

De agenda van deze algemene vergadering werd als volgt meegedeeld:
  1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 3 december 2019
  2. Goedkeuring Jaarrekening 2019
  3. Verslag Commissaris-Revisor
  4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor.
  5. Werkingsverslag 2019
  6. Remuneratieverslag
  7. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Nevele
  8. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Waarschoot

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werden Dominique Tielens en Laura Staut 
aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens onze 
gemeente in de algemene vergadering van IGS Westlede.

Conform het DLB dient de vaststelling van het mandaat voor elke algemene vergadering herhaald te 
worden.

Op 15 mei 2020 liet IGS Westlede ons weten dat zij de gezondheidsadviezen van de overheid willen 
volgen inzake social distancing en samenscholing en de raad van bestuur daarom beslist heeft dat de 
vertegenwoordigers van de deelnemers per stemformulier hun instemming met de agendapunten op 
geldige wijze schriftelijk kunnen overmaken per mail of per brief. De vergadering zal dus niet fysiek 
worden gehouden.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de verslaggeving van de bestuurder

Artikel 2
kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede van 2 juni 2020  

Artikel 3
akkoord te gaan met elk van de voorliggende agendapunten van de algemene vergadering van IGS 
Westlede

Artikel 4
het mandaat van Dominique Tielens als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van IGS Westlede op 2 juni 2020 vast te stellen

Artikel 5
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het mandaat van Laura Staut als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
van IGS Westlede op 2 juni 2020 vast te stellen.

31 2020_GR_00092 Agenda en vertegenwoordiging algemene vergadering 
tevens jaarvergadering Intergem op 18 juni 2020 - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Onze gemeente is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Intergem.

Wij ontvingen van Intergem een uitnodiging voor hun algemene vergadering tevens jaarvergadering 
die plaatsheeft op donderdag 18 juni 2020 om 18 uur.

Gebaseerd op de mogelijkheden van het KB nr. 4 van 9 april 2020, zoals verlengd bij Koninklijk 
Besluit van 28 april 2020 en de modaliteiten bepaald vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur, 
heeft de Raad van Bestuur van 7 mei 2020 beslist om een schriftelijke algemene vergadering van 
Intergem te houden.

De agenda werd als volgt meegedeeld:

1. Kennisneming verslagen van Intergem van de raad van bestuur en van de commissaris over 
het boekjaar 2019.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Intergem afgesloten op 31 december 2019
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels).

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 
6:115 WVV).

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Intergem met betrekking tot het boekjaar 2019.

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen.

Conform artikel 432 alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 24 van de statuten van 
Intergem dient de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) herhaald te worden voor 
elke algemene vergadering.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Roger Heirwegh aangeduid als effectieve 
vertegenwoordiger en Jeroen Verhulst als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens onze 
gemeente voor de algemene vergaderingen van Intergem.

Aangezien een schriftelijke algemene vergadering slechts rechtsgeldig is indien van alle gemeenten 
een gemeenteraadsbeslissing ontvangen wordt, vraagt Intergem om het gemeenteraadsbesluit zo 
snel mogelijk en uiterlijk op 11 juni 2020 uitsluitend per e-mail te bezorgen, t.a.v. het secretariaat 
Intergem/Fluvius, op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de verslaggeving van de bestuurder
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Artikel 2
goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 18 juni 2020:

1. Kennisneming verslagen van Intergem van de raad van bestuur en van de commissaris over 
het boekjaar 2019.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Intergem afgesloten op 31 december 2019
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels).

3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 
6:115 WVV).

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Intergem met betrekking tot het boekjaar 2019.

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen.

Artikel 3
het mandaat van Roger Heirwegh als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in de 
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem van 18 juni 2020 vast te stellen

Artikel 4
het mandaat van Jeroen Verhulst als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in 
de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem van 18 juni 2020 vast te stellen

Artikel 5
zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de 
gemeente weer en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord 
te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen in-
houdelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van 
bovenvermelde algemene vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het 
digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid

Artikel 6
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Intergem, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

32 2020_GR_00120 Agenda en vaststelling mandaten jaarvergadering der 
aandeelhouders Maatschappij Linkerscheldeoever op 10 
juni 2020 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Wij ontvingen van de Maatschappij Linkerscheldeoever een uitnodiging voor hun jaarvergadering der 
aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 10 juni 2020 om 18.30 uur in de kantoren van de 
Maatschappij, Sint-Paulusplein 27 in Kallo.
Indien het omwille van COVID-19 tegen die datum nog niet mogelijk zou zijn de vergadering fysiek te 
organiseren, zal de zitting alsnog digitaal plaatsvinden.

De agenda van deze vergadering werd als volgt meegedeeld:
1. Jaarverslag 2019
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2. Jaarrekening 2019
3. Verslag van de commissaris-revisor
4. Goedkeuring jaarverslag 2019 inclusief de jaarrekening en bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris-revisor

Conform het Decreet Lokaal Bestuur dient de vaststelling van het mandaat voor elke algemene 
vergadering herhaald te worden. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Veerle Vincke aangeduid als effectieve 
vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 
gemeente in de algemene vergadering van Maatschappij Linkerscheldeoever voor de rest van de 
legislatuur.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de agenda van de jaarvergadering der aandeelhouders van Maatschappij 
Linkerscheldeoever op 10 juni 2020

Artikel 2
het mandaat van Veerle Vincke als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor de 
jaarvergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 10 juni 2020 vast te 
stellen.

Artikel 3
het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente 
voor de jaarvergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 10 juni 2020 
vast te stellen.

33 2020_GR_00130 Ten verzoeke van Vlaams Belang: wijziging dotatie 
Zorgpunt - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Naar aanleiding van de corona-crisis zouden wij de dotatie aan het zorgpunt willen verhogen zodat zij 
de mogelijkheid hebben om hun personeel een beloning te geven voor het geleverde werk in zeer 
moeilijke omstandigheden.

Onze fractie in de gemeenteraad van Sint-Niklaas heeft dit punt ook ingediend en dit werd door het 
college van burgemeester en schepenen goed onthaald.

Wij stellen voor om de praktische afhandeling in overleg met alle betrokken gemeenten te doen.

De mannier waarop of hoe de beloning er moet uitzien kan in onderling overleg gebeuren,wat wel 
belangrijk is,men moet ervoor zorgen dat wat het personeel krijgt wel netto is.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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op verzoek van Vlaams Belang  volgend punt "wijziging dotatie Zorgpunt " te behandelen.

34 2020_GR_00132 Ten verzoeke van Beveren 2020: Corona-maatregelen 
Doel - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Sinds de versoepeling van de corona-maatregelen krijgt Doel tijdens het weekeinde weer een massa 
volk te zien. Daaronder soms relatief grote groepen motards. Met maatregelen inzake ‘social 
distancing’ wordt vaak geen enkele rekening gehouden.

Is het college daarvan op de hoogte? En zo ja, welke maatregelen worden hier genomen om een 
verdere escalatie te voorkomen? 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020  volgend punt "Corona-maatregelen" te behandelen.

35 2020_GR_00133 Ten verzoeke van Beveren 2020: regelgeving 
zandtransporten - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Eind april, begin mei vonden in een tijdsspanne van 2 weken zware grondtransporten plaats door de 
dorpskern van Verrebroek. Het ging om een grondverzet van 40.000 m3 met ritten die elkaar om de 
zoveel minuten opvolgden. Na tussenkomst van de milieudienst werd de rest van de grond uiteindelijk 
afgevoerd naar het Havengebied wat een perfect alternatief bleek. Bij eerder grondverzet aan de 
Grote Geul in Kieldrecht werd een mobiliteitsplan opgemaakt in functie van zo weinig mogelijk hinder 
voor de omgeving en werd de bevolking daarvan op voorhand in kennis gesteld. Dat bleek nu niet het 
geval. 

Geldt het hier een eenmalig ‘accident de parcours’? Of zijn hier andere redenen voor? 
Wanneer wordt een procedure gevolgd zoals toegepast aan de Grote Geule in Kieldrecht en wanneer 
niet? 
Kan bij werken van deze omvang een vergunning niet mee afhankelijk gemaakt worden van de impact 
- of vooral het gebrek daaraan - voor de omgeving?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020  volgend punt "regelgeving zandtransporten" te behandelen.

36 2020_GR_00134 Ten verzoeke van Beveren 2020: Westelijke ontsluiting - 
Advies

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Tot 26 mei is er voor de burgers mogelijkheid om opmerkingen en bezwaren in te dienen in het kader 
van de onderzoeksnota Westelijke ontsluiting Waaslandhaven. Daarin zit onder meer de aanleg van 
een spoorbundel van 16 sporen ter hoogte van Verrebroek. Ivm de “megabufferdijk” die Kieldrecht en 
Verrebroek moet bufferen valt te vernemen dat die maar maximum tot op 12m TAW komt. Weinig 
meer dus dan nu. Ook over het verder opschuiven van de buffer richting Haven – waarover sprake 
tijdens de commissie – blijkt niets meer te vernemen in deze nota. 
Wat is het standpunt in deze van het college? En welke opmerkingen werden / worden door de 
gemeente overgemaakt in het kader van het openbaar onderzoek.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020  volgend punt "Westelijke ontsluiting" te behandelen.

37 2020_GR_00131 Ten verzoeke van Beveren 2020: werking gemeenteraad - 
Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Sedert begin mei dringen wij er bij de voorzitter van de gemeenteraad op aan om de gemeenteraad te 
laten verlopen met de maximale participatie van alle gemeenteraadsleden. Wij zijn ervan overtuigd dat 
Beveren over genoeg ruimtelijke infrastructuur beschikt om dit ergens binnen of buiten mogelijk te 
maken. Of anders, dat er genoeg technische middelen en know-how voorhanden zijn om elk 
gemeenteraadslid – ook in deze moeilijke omstandigheden - optimaal te laten deelnemen aan de 
activiteiten van de gemeenteraad. De voorzitter liet ons na herhaalde vraag weten de zaak te bekijken 
en ons op de hoogte te houden. Maar we mochten daar verder niets over vernemen.  

Welke stappen zijn de voorbije twee maand achtereenvolgens genomen om tot een (meer) normale 
gemeenteraadswerking te komen? 
Waarom heeft dat tot op vandaag tot niets geleid? 
Wat mogen we verder op dit vlak verwachten?  

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020  volgend punt "werking gemeenteraad" te behandelen.

38 2020_GR_00135 Ten verzoeke van Groen: gemeenteraad via 
videoconferentie en livestream vanaf juni - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Naar aanleiding van de huidge werking van de gemeenteraad met enkel de fractieleiders, de 
burgemeester, de voorzitter en de directeur doen wij een voorstel om de wijze van vergadering voor 
de toekomst te wijzigen. De gemeenteraadsleden kunnen enkel de zitting volgen en naderhand 
stemmen, kunnen niet tussenkomen op de zitting en de eigen agendapunten niet toelichten. 

x-apple-data-detectors%3A//3
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Ons voorstel bestaat erin dat voor volgende gemeenteraden altijd gezocht zal worden naar een 
maximale betrokkenheid van alle raadsleden. 

Stemming:

De gemeenteraad stemt voor een verandering van artikel 2 in de “politieverordening houdende 
maatregelen ter afremming van het coronavirus” van 26/03/2020. De wijze van vergaderen wordt als 
volgt aangepast:

1. Het gemeentebestuur maakt onmiddellijk werk om van videoconferenties de norm te maken 
bij zittingen van de gemeenteraad (GR) en de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) 
tijdens deze periode van veiligheidsmaatregelen omwille van COVID19. De eerstvolgende 
gemeenteraad (en RMW) van juni vindt op deze wijze plaats. 

2. Alle toekomstige gemeenteraden (en RMW) die niet fysiek met alle raadsleden en publiek 
kunnen worden georganiseerd, dienen via videoconferentie te verlopen of op een andere 
grotere locatie waar de veiligheidvoorschriften wel gegarandeerd kunnen worden. 

3. De gemeenteraden (en RMW) worden geleid als een openbare zitting waarop het publiek kan 
aanmelden op de videoconferentie (of livestream in een latere fase) maar geen mogelijkheid 
heeft om tussen te komen.

4. Een crisissituatie mag geen aanleiding zijn om een gemeenteraad minder in te plannen (2 
gemeenteraden op 3 maanden tijd). 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "gemeenteraad via videoconferentie en livestream vanaf juni" te 
behandelen.

39 2020_GR_00136 Ten verzoeke van Groen: Buitenspeelplan voor de 
Beverse jeugd - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De openbare ruimte is een belangrijk speelterrein voor onze Beverse jongeren. In een periode waarin 
kampen en reizen onzeker zijn en buiten spelen in de eigen woonomgeving veelal de enige 
mogelijkheid zal zijn, willen wij volgend voorstel doen.

Stemming:

De gemeente Beveren maakt een buitenspeelplan op waarbij er

1/ speelstraten en leefstraten kunnen aangevraagd worden door burgers via een online 
aanvraagformulier

2/ er zelf een aantal speel- en leefstraten ingericht worden met medewerking  en ondersteuning van 
de gemeente

3/ onderzocht wordt welke zones tijdelijk een woonerf kunnen worden tijdens de maanden juli en 
augustus

4/ een overzicht is van alle mogelijke buitenspeellocaties, zowel pleinen als speelbossen

5/ rekening wordt gehouden met eventuele veiligheidsbeperkingen



40/45

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "buitenspeelplan voor de Beverse jeugd" te behandelen.

40 2020_GR_00137 Ten verzoeke van Groen: sociaal coronanoodfonds - 
Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het aantal mensen dat getroffen wordt door deze crisis is ongezien en zorgt voor een toename van 
hulpvragen, ook in onze gemeente. Met de bestaande middelen, dienstverlening en samenwerking 
met oa. B-asiel worden er reeds veel noodvragen opgevangen maar dit is niet dekkend genoeg. 

Stemming: 

De gemeente Beveren maakt extra middelen vrij voor een sociaal noodfonds en zorgt hiervoor dat 

1/ het sociaal huis met meer middelen en meer medewerkers de noodvragen maximaal kan opvolgen

2/ B-asiel een eenmalige extra toelage krijgt om de verhoogde vraag te kunnen dragen

3/ er een corona-subsidie kan aangevraagd worden voor organisaties of instellingen die zich inzetten 
om de huidige noden mee op te vangen

4/ er ook een strategie is om niet-OCMW-gerechtigden te bereiken en te ondersteunen

5/ er outreachend gewerkt wordt zodat ook inwoners die de weg niet vinden naar het Sociaal Huis 
ondersteuning zullen krijgen 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

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

41 2020_GR_00138 Ten verzoeke van Groen: uitbetaalde projectsubsidies 
voor uitgestelde evenementen wegens 
Coronamaatregelen - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente heeft de afgelopen maanden verschillende plaatselijke verenigingen en organisaties 
aangevraagde projectsubsidies goedgekeurd en uitbetaald. Door de Covid-19 uitbraak werden al deze 
activiteiten en evenementen uitgesteld/opgeschort naar 2021/afgelast. De uitgekeerde subsidies 
kunnen dus niet worden ingezet voor het vooropgestelde doel.

Hierbij onze vragen:
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 Wat is de orde van grootte van de subsidies die deze lente en zomer van 2020 werden 
goedgekeurd en uitgekeerd? 

 De subsidies van 2020 kunnen niet integraal ingezet worden voor haar origineel doel. Wordt 
er een terugvordering van de subsidie/deel van de subsidie voorgesteld?

 Als er geen terugvordering wordt voorgesteld blijft dan ook de mogelijkheid tot aanvraag voor 
het jaar 2021? Worden de criteria voor 2021 bijgesteld?

Hierbij ons voorstel: 

1/ De verenigingen en organisaties geven inzicht in de reeds gemaakte kosten en/of opgelopen 
schade en op basis daarvan kan er per aanvraag bekeken worden of de terugbetaling nodig is of niet. 

2/ Het al dan niet terugbetaling heeft geen invloed voor de aanvraag voor 2021. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "uitbetaalde projectsubsidies voor uitgestelde evenementen 
wegens Coronamaatregelen" te behandelen.

42 2020_GR_00139 Ten verzoeke van Groen: Post-Corona commissie - 
Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente heeft zoals alle gemeenten in België bijzondere inspanningen moeten leveren ten 
gevolge van de Covid-19 pandemie. Het is in de toekomst afwachten of zullen uitbraken zich 
wereldwijd opnieuw manifesteren. De gemeente zal dan opnieuw richtlijnen vanuit de bovenlokale 
overheden opvolgen en toepassen op haar eigen grondgebied.

Daarom stellen wij als fractie voor om een commissie te organiseren waarbij de gemeente toelichting 
geeft over hoe de coronacrisis werd aangepakt en welke lessen er te trekken zijn voor de toekomst. 

Mogelijke items van de commissie: 

 Welke lessen/ervaringen (positief als negatief) zijn er op te tekenen die de gemeente heeft 
ondervonden?

 Welke waren de bijzondere inspanningen die de gemeente diende te ondernemen richting 
eigen instellingen/derden (zorgcentra – gevangenis – scholen – verspreiding mondmaskers - 
e. d.) die dienen meegenomen te worden bij een volgend ernstig voorval?

 Transparantie over de eigen interne evaluatie. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "Post-Corona commissie" te behandelen.

43 2020_GR_00141 Ten verzoeke van Groen: handhaving op inbreuken 
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Vlaams bermdecreet in gemeente - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Groen Beveren heeft altijd gepleit voor het verduurzamen van bermen en grachtkanten. Naast de 
kilometers groene bermen die nu te bewonderen zijn in de gemeente zijn er enkele flagrante, goed 
zichtbare gesproeide bermen en grachtkanten. Dit is in strijd met het Vlaams bermdecreet. Het 
handelt over particuliere percelen die grenzen aan grachten, fietspaden en trage wegen. Op de 
gemeenteraad van mei 2018 werd dit ook al aangekaart. 

 

Hierbij onze vragen:

 Hoeveel meldingen/inbreuken op gebruik van pesticiden bij bermen en grachtkanten in 
Beveren zijn er  gemeld/geregistreerd vanaf januari 2018?

 Hoeveel boetes zijn er sinds 2018 kunnen uitgeschreven worden ? 
 Hoe brengt de handhavingsambtenaar deze overtredingen in kaart en welke stappen wenst 

het gemeentebestuur te nemen om deze ‘broeste plekken’ definitief uit het landschap te 
schrappen?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "handhaving op inbreuken Vlaams bermdecreet in gemeente" te 
behandelen.

44 2020_GR_00140 Ten verzoeke van Groen: dreigend watertekort: 
gemeentelijke maatregelen op grondgebied Beveren - 
Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
We moeten nu actie ondernemen om iets te veranderen aan de lage stand van ons grondwater. De 
toestand is half mei al ernstig. Dit is het vierde jaar op rij met een dreigend watertekort. Voor de 
komende weken kondigt men opnieuw warmte en droogte aan.

Daarom stellen wij voor om zo snel als mogelijk een droogteplan op te stellen met daarin oa. aandacht 
voor de volgende zaken: 

 kortetermijninspanningen van de gemeente  
 structurele maatregelen om een dreigend watertekort preventief aan te pakken
 plan van aanpak om de bevolking te sensibiliseren en op welke wijze handhaving zal 

toegepast worden

 

Onze fractie stelt twee concrete maatregelen voor:

1. Verplichte inzet van opslagcontainers (30.000 liter per container) bij bemaling waar 
opgepompt water voor 100 % wordt afgevoerd via riolering. De gemeente voorziet 
mogelijkheid om deze opslagcontainers te laten ledigen door particulieren/landbouwers.
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2. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om het gebruikte zwembadwater van Lago op te 
vangen/te bufferen. Lago Beveren verbruikt op jaarbasis 37.000 kubieke meter water (met 
6.500 kub meter leidingwater en 30.500 kub meter water). Dit is dus 37 miljoen liter bruikbaar 
water per jaar dat nu wegstroomt via de riolering.

Ook dit water ter beschikking te stellen als noodbuffer waar nodig in landbouwsector.

Deze twee voorstellen liggen voor ter stemming.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "dreigend watertekort: gemeentelijke maatregelen op 
grondgebied Beveren" te behandelen.

45 2020_GR_00144 Ten verzoeke van sp.a: Maatregelen tegen droogte - 
Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Vorig jaar in maart vroeg onze fractie een droogteplan om via een beter waterbeheer droogteperiodes 
op te vangen. We verwezen naar de droogteperiodes van 2017 en 2018, zonder te weten dat de 
droogte in 2019 al even erg zou toeslaan. Maar 2020 belooft niet veel beters. Het is sinds 1901 nog 
nooit zo droog geweest. Op bijna één op drie plaatsen in Vlaanderen zijn de grondwaterstanden 
enorm laag.

Door de klimaatverandering zal het aantal dagen zonder neerslag blijven stijgen en door de hogere 
temperaturen zal het aandeel van de jaarlijkse neerslag dat verdampt ook toenemen. Droogteperioden 
zoals de voorbije drie jaar zullen bijgevolg vaker optreden. Bovendien heeft de droogte langdurige 
impact en dreigt ze economisch gevolgen te hebben voor de landbouw en industrie die sterk aanwezig 
zijn in Beveren. Bijgevolg dringen structurele maatregelen zich op.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

 Welke maatregelen nam de gemeente Beveren om de droogteproblematiek van dit jaar op te 
vangen? Denkt het gemeentebestuur dat de gemeente dit jaar beter gewapend is tegen de 
droogte?

 Zijn er nog specifieke gemeentelijke maatregelen gepland om gezinnen, landbouw en 
industrie beter te beschermen?

 Zijn er ingrepen van hogere overheden zoals de Vlaamse Overheid en de provincie die een 
positief effect zullen hebben in onze gemeente?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a het punt "Maatregelen tegen droogte" te behandelen.
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46 2020_GR_00147 Ten verzoeke van sp.a: Behoud buslijn 83  - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Op HLN.be (7/05) lezen we de aankondiging van een nieuw mobipunt aan de Kallosluis. In de marge 
van deze aankondiging lezen we ook dat buslijn 83, die vandaag tussen Kieldrecht en Antwerpen 
Linkeroever rijdt via o.m. Kallo, Beveren en P+R Melsele ingekort wordt tot een buslijn die tussen het 
station van Beveren en de Kallosluis rijdt.

Op de lijn tussen Kieldrecht en Antwerpen Linkeroever blijft zodoende nog enkel de lijn 84 over, die op 
een weekdag slechts twee ritten maakt vanuit Kieldrecht naar Antwerpen Linkeroever en twee ritten in 
de omgekeerde richting.

Op deze manier zouden Beveren, P+R Melsele en Antwerpen vanuit Kieldrecht en Verrebroek zeer 
moeilijk bereikbaar worden met het openbaar vervoer. Zeker met het oog op de werken aan de 
Oosterweelverbinding is dit voor sp.a een stap achteruit voor de mobiliteit in onze gemeente en vooral 
voor onze polderdorpen.

Kan de gemeente erop aandringen in de vervoerregio Antwerpen om de huidige lijn 83 te behouden of 
de lijn 84 te heropwaarderen met meer ritten tussen Kieldrecht en Antwerpen L.O.?  

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a het punt "Behoud buslijn 83" te behandelen.

47 2020_GR_00145 Ten verzoeke van sp.a: Zitdagen belastingen - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
De zitdagen voor hulp bij het invullen van belastingaangiften zijn in heel België geannuleerd door de 
FOD Financiën. Zo ook die in Beveren. Men kan op afspraak wel terecht bij de FOD via telefonische 
ondersteuning. Volgens minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) is het wegvallen van de 
zitdagen bovendien geen groot probleem omdat velen een vereenvoudigde aangifte ontvangen. 

Maar voor vele inwoners blijft de belastingbrief een moeilijke en stresserende aangelegenheid waarbij 
hulp nodig is. Telefonische ondersteuning zal voor heel wat mensen niet volstaan. Daarom roepen wij 
het gemeentebestuur op om proactief contact op te nemen met die inwoners die vorig jaar gebruik 
maakten van de zitdagen in Beveren. En zo nodig naar andere oplossingen te zoeken zodat zij alsnog 
hun belastingbrief kunnen invullen.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a het punt "Zitdagen belastingen" te behandelen.

48 2020_GR_00143 Ten verzoeke van sp.a: Maatregelen voor fietsers aan 
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kruispunt N70-Spoorweglaan - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Vrijdag 24 april vond er een dodelijk ongeluk plaats met een fietser ter hoogte van het kruispunt van 
de Spoorweglaan en N70. Er werd uitgegaan van een dodehoekongeval. De fietsersbond stelde na 
het ongeluk voor om ‘vierkant groen’ in te voeren op dit kruispunt. En het gemeentebestuur zou dit met 
de Fietsersbond willen bespreken.

We hebben hierbij de volgende vragen:

 Heeft dit overleg al plaatsgevonden en zijn er nieuwe stappen gezet richting ‘vierkant groen’?
 Worden er andere maatregelen overwogen om het kruispunt veiliger te maken en 

dodehoekongevallen in de toekomst te vermijden? Denk aan een groter fietsersvak, betere 
signalisatie, …

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a het punt "Maatregelen voor fietsers aan kruispunt N70-Spoorweglaan" te 
behandelen.

49 2020_GR_00146 Ten verzoeke van sp.a: Uitstel nieuwe tribune Waasland-
Beveren - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
We konden in de pers lezen dat de nieuwe tribune in het Freethielstadion er voorlopig toch niet komt. 
De projectontwikkelaar zou zich teruggetrokken hebben en er wordt nu tijd genomen om naar een 
oplossing te zoeken. We begrijpen de beslissing van het gemeentebestuur, het is inderdaad niet het 
moment om overhaast te werk te gaan. Maar voor sp.a Beveren is er wel urgentie om de betrokken 
huizen in de Klapperstraat snel af te breken voor de leefbaarheid van de buurt. Bovendien moet ook 
bekeken worden met de club of de oude tribune niet beter reeds afgebroken kan worden. 

Daarom hebben wij de volgende vragen:

 Kunnen de leegstaande huizen reeds afgebroken worden? En tegen welke termijn kan dit 
gebeuren?

 Wordt een afbraak van de tribune overwogen en zo ja, wat zou er tijdelijk in de plaats komen?
 Heeft de afbraak van de huizen en/of tribune een impact op de vooropgestelde procedure 

voor de bouw van een nieuwe tribune?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a het punt "Uitstel nieuwe tribune Waasland-Beveren" te behandelen.


