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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 24 november 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_GR_00303 Verslag gemeenteraadszitting 27 oktober  2020 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d. 27 oktober 2020.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 27 oktober 2020.

2 2020_GR_00314 Verhindering wegens ouderschapsverlof raadslid Lientje De 
Schepper + eedaflegging vervangend raadslid - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Mevrouw Lientje De Schepper verzoekt bij schrijven van 29 september 2020 aan de voorzitter van de 
gemeenteraad om haar vervanging wegens ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind, dit vanaf 12 
november 2020, vemoedelijk tot en met 10 april 2021.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de verhindering van mevrouw Lientje De Schepper 
als gemeenteraadslid om reden van ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind.
Artikel 14 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat in dergelijk geval het raadslid tijdelijk wordt 
vervangen door de opvolger van zijn/haar lijst die als eerste gerangschikt is overeenkomstig art.169 van het 
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, na onderzoek van diens geloofsbrieven door de gemeenteraad.
Mevrouw Debbie Vlaeminck fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop mevrouw Lientje De 
Schepper werd verkozen.

Uit onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Vlaeminck blijkt dat zij zich niet bevindt in een geval van 
onverenigbaarheid, dat zij de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult en er geen onderlinge bloed- of 
aanverwantschap in de verboden graad bestaat.
Er wordt dan ook aan de raad gevraagd goedkeuring te hechten aan de geloofsbrieven van mevrouw 
Vlaeminck.

Vooraleer haar mandaat te aanvaarden legt mevrouw Vlaeminck in openbare vergadering volgende eed af in 
de handen van de voorzitter van de gemeenteraad : “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na 
te komen.”
Door deze eedaflegging wordt mevrouw Vlaeminck ambtsbevoegd.  Zij zal mevrouw Lientje De Schepper 
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vervangen zolang de verhindering duurt.
Mevrouw Debbie Vlaeminck wordt ingeschreven achteraan op de rangorde van de raadsleden.

Overeenkomstig art. 68 van het decreet over het lokaal bestuur houdt de eedaflegging als gemeenteraadslid 
van rechtswege de installatie als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de verhindering van mevrouw Lientje De Schepper wegens ouderschapsverlof voor de 
geboorte van een kind van 12 november 2020, vermoedelijk tot en met 10 april 2021,

Artikel 2
de geloofsbrieven van mevrouw Debbie Vlaeminck goed te keuren,

Artikel 3
kennis te nemen van de eedaflegging als raadslid door mevrouw Debbie Vlaeminck, die mevrouw Lientje De 
Schepper als raadslid zal vervangen gedurende de duur van de verhindering wegens ouderschapsverlof,

Artikel 4
mevrouw Debbie Vlaeminck in te schrijven achteraan op de rangorde van de raadsleden.

3 2020_GR_00315 Bekrachtiging politieverordening burgemeester houdende 
diverse maatregelen ter afremming van het coronavirus - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De cijfers van het aantal besmettingen met COVID-19 daalden sinds eind juli gestaag door het invoeren van 
de diverse dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, ingevoerd 
bij Ministerieel Besluit. Recent namen de cijfers inzake de besmettingen met het coronavirus COVID-19 
echter opnieuw - aanzienlijk- toe.

De cijfers van het aantal besmettingen met COVID-19 stegen in het hele land, en eveneens in de gemeente 
Beveren, exponentieel. De situatie dermate ernstig is dat de Vlaamse Regering op 27 oktober 2020 diverse 
bijkomende maatregelen nam, die ingingen op vrijdag 30 oktober om 18h; 

De gemeente moet in toepassing van artikel 135, §2, tweede lid, 5° Nieuwe Gemeentewet instaan voor het 
nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand en epidemieën, te voorkomen.

Burgemeester Marc Van de Vijver nam om deze reden op 28 oktober 2020 bij politieverordening bijkomende 
preventieve maatregelen in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet. Krachtens dit artikel 
kan de burgemeester op eigen gezag politieverordeningen uitvaardigen wanneer het geringste uitstel gevaar 
of schade zou kunnen opleveren voor de bewoners. De verspreiding van het huidige Coronavirus en 
bijhorende crisis maken ontegensprekelijk een gevaarlijke situatie uit die bijkomende maatregelen en 
huidige politieverordening verantwoordt.

Door middel van deze verordening werd bepaald dat:
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1. Alle sportwedstrijden voor personen jonger dan 12 jaar worden verboden. Trainingen zijn voor deze 
personen toegelaten onder volgende voorwaarden:

 De trainingen dienen begeleid te worden vanuit de sportclub 
 Er nemen maximaal 20 personen deel
 Er is geen publiek aanwezig

2:  De gemeentelijke repetitieruimten en vergaderruimten worden gesloten voor publiek.
    De leesruimten van de gemeentelijke bibliotheken worden gesloten.

3:  Jeugdactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar mogen maximaal 20 personen deelnemers toelaten. 
4: Jeugdcentrum Prosperpolder wordt gesloten.

De maatregelen gingen in vanaf 29 oktober 2020 om 00.00h, en gelden tot en met 30 november 2020.

Conform artikel 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet moet deze politieverordening, op straffe van verval, in 
eerstkomende gemeenteraadszitting worden bekrachtigd.

Bij Ministerieel Besluit van 1 november 2020 werden meer verregaande mlaatregelen genomen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
volgende, door de burgemeester in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe gemeentewet genomen, 
politieverordening te bekrachtigen:

 Politieverordening d.d. 28 oktober 2020 houdende diverse maatregelen ter afremming van het 
coronavirus.

4 2020_GR_00317 Retributiereglement op het gebruik van ondergrondse 
afvalcontainers 2020-2025 aanpassing - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In uitvoering van de startnota 'ondergrondse containers' van 19 december 2016 werden op het grondgebied 
diverse units met 5 ondergrondse afvalcontainers geïnstalleerd.

Overwegend dat via deze units de verschillende huishoudelijke afvalstromen met name glas, papier en 
karton, restafval, PMD en GFT worden ingezameld.  De kostprijs voor de burgers mag daarbij niet meer 
bedragen dat de huidige kostprijs voor het aanbieden van het afval in zakken.

Jaarlijks worden de tarieven voor gebruik van de ondergrondse sorteerstraten geïndexeerd.

Ten gevolge hiervan bezorgde Ibogem ons een nota met daarin de aangepaste bedragen met ingang van 1 
januari 2021.

voorstel tariefwijzigingen :

restafval ondergronds 30 l.: 0,257 EUR/opening (i.p.v. 0,255 EUR)
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restafval ondergronds 60 l. : 0,50 EUR/opening (nieuw tarief)

GFT ondergronds : 0,153 EUR/opening (i.p.v. 0,152 EUR)

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement goed te keuren zoals voorgesteld in bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het retributiereglement op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers goed te keuren zoals voorgesteld 
in bijlage.

5 2020_GR_00316 Retributiereglement op het verstrekken van huisvuilzakken 
en ophalen van containers (DIFTAR) - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Jaarlijks worden de tarieven van huisvuilzakken en DIFTAR (ophaling in containers) geïndexeerd.  

Ibogem bezorgde ons een voorstel met de aangepaste bedragen met ingang van 1 januari 2021.

voorstel huisvuilzakken  :
zakken PMD 60 L : 0.150 EUR/stuk of 3 EUR/rol (geen wijziging)

zakken rest 60 L : 1,430 EUR/stuk of 14,30 EUR/rol (i.p.v. 14,20 EUR/rol)

zakken rest 30 L : 0,860 EUR/stuk of 8,60 EUR/rol (i.p.v. 8,50 EUR/rol)

voorstel DIFTAR : 

Door Ibogem wordt voorgesteld ook een ledigingskost aan te rekenen voor containers GFT . Voor containers 
voor restafval wordt dit principe reeds gehanteerd. Hiermee hoopt men dat mensen hun container enkel 
zullen buiten zetten wanneer hij vol is.  Nu is het zo dat men containers met weinig of geen inhoud ook 
buitenzet. 

Het aantal burgers dat reeds gebruik maakt van de ophaling van restafval in containers is zeer beperkt 
aangezien het gebruik van zakken voor restafval nog steeds in voege is. Dat neemt echter niet weg dat het 
tarief wel moet vastgesteld worden. 

 tarieven :

rest : 0,25 euro/kg
GFT : 0,08 euro/kg (ipv 0,05 euro/kg) 

ledigingskosten (voor GFT en rest) :
0,15 euro/container 40 l.
0,30 euro/container 120 l.
0,50 euro/container 240 l.



5/32

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met aanpassing van het retributiereglement voor het 
verstrekken van huisvuilzakken en DIFTAR tarieven volgens bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om de tarieven voor het verstrekken van huisvuilzakken goed te keuren volgens bijlage.

Artikel 2
om de tarieven voor ophaling in containers (DIFTAR) goed te keuren volgens bijlage.

6 2020_GR_00302 Aanpassing subsidiereglementen jeudgwerking - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De jeugdraad heeft de voorbije maanden de bestaande subsidiereglementen met het oog op de 
ondersteuning van het jeugdwerk in onze gemeente kritisch onder de loep genomen. Dit resulteerde in twee 
voorstellen:

1. het uitwerken van een projectsubsidiereglement "jong organiserend talent";
2. het aanpassen van het algemeen subsidiereglement op een aantal plaatsen.

1. Projectsubsidiereglement "jong organiserend talent"

Momenteel bestaat er een projectsubsidie waar jeugdverenigingen beroep op kunnen doen als ze een 
project organiseren. Niet-georganiseerde jongeren kunnen hier geen gebruik van maken. De jeugdraad vindt 
dat jongeren die iets willen organiseren voor andere jongeren in Beveren ongeacht of ze tot een 
jeugdvereniging horen, gesteund zouden moeten worden in hun project. 

Het klopt dat er op dit moment geen ondersteuning is voor niet-georganiseerde jongeren die een evenement 
willen organiseren voor andere jongeren in Beveren. Uit de bevraging van de jeugdraad blijkt dat er heel wat 
jongeren zijn die leuke en creatieve ideeën hebben om iets te organiseren maar dat het vaak bij ideeën blijft 
omdat ze niet de middelen hebben om hun ideeën om te zetten in iets concreets. Ook jeugddienst heeft al 
gemerkt dat er jongeren tot bij hen komen met een leuk idee zoals vb het organiseren van een optreden, 
skatecontest, tentoonstelling... maar dat het meestal bij een idee blijft omdat ze vanuit de gemeente niet 
ondersteund kunnen worden. In sommige gevallen kan dit opgelost worden door een samenwerking aan te 
gaan met het jeugdhuis, de jeugdraad of een andere vereniging. De meeste jongeren kunnen we echter niet 
verder helpen omdat ze graag zelf iets op poten willen zetten zonder hiervoor een samenwerking met een 
andere vereniging te moeten aangaan. Door de uitbreiding van de bestaande projectsubsidie voor 
jeugdverenigingen kan er tegemoet gekomen worden aan de vraag van deze jongeren. Een duwtje in de rug 
kan hen helpen om een leuk evenement te organiseren voor andere jongeren in de gemeente.

Het voorliggende reglement voorziet in een financiële ondersteuning  op basis van een duidelijk financieel 
overzicht . Het bedrag van de subsidie bedraagt maximum 75% van de gemaakte kosten die in aanmerking 
komen voor de subsidie, met een maximum van 1000 EUR per project. Daarnaast kunnen zij ook materiaal 
ontlenen bij de technische dienst aan dezelfde voorwaarden als verenigingen.

2. Aanpassingen algemeen subsidiereglement
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Doordat er de laatste jaren een aantal jeugdverenigingen zijn toegetreden tot de jeugdraad die niet werken 
op de klassieke manier, is het subsidiereglement aan een up date toe. Nu vallen nieuwe verenigingen voor 
een aantal zaken uit de boot, omdat het bestaande reglement nog te veel geschoeid is  op de leest van de 
klassieke jeugdbewegingen. De voorgestelde aanpassingen zijn de volgende:

Toelage/subsidie Artikel/paragraaf Aanpassing/aanvulling

Toelagen en 
subsidies

Art. 1: Algemene 
bepalingen

Dit artikel is verplaatst van Werkingstoelage naar Toelagen en 
subsidies. Hierdoor is dit artikel van toepassing op alle toelagen 
en subsidies ipv enkel op de werkingstoelage.

Art. 2: Erkenning 
jeugdvereniging

Dit artikel is verplaatst van Werkingstoelage naar Toelagen en 
subsidies. Hierdoor is dit artikel van toepassing op alle toelagen 
en subsidies ipv enkel op de werkingstoelage.

Werkingstoelage 
jeugdverenigingen

§2 puntenverdeling: 
Kwantitatieve 
gegevens: Gegevens 
jeugdvereniging

 Bepaald wanneer je lid bent van een niet-klassieke 
jeugdvereniging.

 Toevoeging van een maximumleeftijd voor actieve 
leiding. Dit om te voorkomen dat een vereninging met 
een actieve oud-leidingwerking deze leiders niet mee 
opneemt in de subsidieaanvraag. 

§2 puntenverdeling: 
Kwantitatieve 
gegevens: 
Kadervorming

Toegevoegd dat je ook punten kan krijgen voor elke actieve 
leider die in het bezit is van een attest instructeur en/of 
hoofdinstructeur. 

§2 puntenverdeling: 
Kwalititatieve 
gegevens: Planning 
en organisatie 

Geformuleerd hoe een vereniging die minder dan 10 
leidingsvergaderingen per jaar organiseert op dit onderdeel 
punten kan krijgen.

Art. 7: Verder verloop 
aanvragen 
werkingstoelage

Beschrijving van de correcte manier van aanleveren van de 
subsidieaanvraag.

Kamptoelage 
jeugdverenigingen

Art. 13: Specifieke 
bepalingen

Beschrijving van de correcte manier van aanleveren van de 
subsidieaanvraag.

Toelage 
renovatiewerken 
jeugdlokalen

Art. 18: Bedrag 
toelage

 Toegevoegd dat het uitvoeren van werken om je lokaal 
energiezuiniger te maken ook in aanmerking komen 
voor een renovatietoelage.

 Beschrijving van de correcte manier van aanleveren van 
de subsidieaanvraag.

Art. 20: Bijkomende 
bepalingen

Gespecifieerd dat een vereniging die een maximumtoelage voor 
verbouwingswerken gekregen heeft binnen een bepaalde 
categorie gedurende drie jaar wordt uitgesloten van een toelage 
voor jeugdlokalen binnen dezelfde categorie.

Toelage Security
Art. 29: Wie komt in 
aanmerking?

Extra artikel om te bepalen wie er in aanmerking komt voor deze 
toelage en aan welke voorwaarden de aanvrager moet voldoen.

Art. 30: Bedrag 
toelage

 Opsplitsing gemaakt in de toelage die een erkende 
Beverse vereniging krijgt en de toelage die niet 
georganiseerde Beverse jongeren krijgen.

 Toegevoegd dat de bewakingsfirma waar beroep op 
gedaan wordt erkend moet zijn door de FOD 
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Binnenlandse zaken.

Vervoer 
kampmateriaal

Art. 43: Algemene 
bepalingen

Verenigingen die geen gebruik kunnen maken van het vervoer 
van de gemeente kunnen een tussenkomst aanvragen als ze het 
vervoer van hun materiaal zelf organiseren. In het verleden 
moesten verenigingen die geen gebruik konden maken van het 
vervoer van de gemeente toch een aanvraag kampvervoer 
indienen om deze tussenkomst te kunnen krijgen. 

Vervoer 
kampmateriaal

Art. 46: Tussenkomst 
kampvervoer

Een vereniging kan van in het begin de keuze maken tussen 
vervoer van de gemeente of een tussenkomst voor het 
organiseren van eigen vervoer. 

Tussenkomst 
internationale 
kampen

Art. 49: Algemene 
bepalingen

Toegevoegd dat een internationaal kamp een kamp is waar er 
sprake is van uitwisseling met minstens 1 lokale jeugdvereniging 
die minstens 50% van de totale kamptijd in beslag neemt.

Projectsubsidie voor 
jeugdverenigingen

Geschrapt uit het reglement voor jeugdverenigingen. Als 
vereniging kan je een subsidie aanvragen maar moet je voldoen 
aan het projectsubsidiereglement voor "jong organiserend 
talent". 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het projectsubsidiereglement "Jong organiserend talent" goed te keuren.

Artikel 2
het algemeen subsidiereglement "Financiële en materiële ondersteuning aan jeugdverenigingen in Beveren" 
goed te keuren.

7 2020_GR_00321 Noodfonds COVID19 - lokale ondersteuning verenigingen  - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die 
sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om 83,9 miljoen euro ter beschikking te stellen. Voor de 
gemeente Beveren bedraagt het ter beschikking gesteld bedrag  638 585 EUR. 

In juni besliste het college om vooraf een schrijven te richten naar de betrokken gemeenten om zo een beeld 
te krijgen van de financiële impact. Alle verenigingen die zijn aangesloten bij de jeugdraad, de sportraad, de 
gezinsraad, de cultuurraad en de seniorenraad werden hiertoe aangeschreven.

148 verenigingen dienden een dossier in: 21 jeugdorganisaties, 58 sportclubs en 68 socio-culturele 
 verenigingen. Dat is ongeveer 30% van de aangeschreven verenigingen. Zij dienden in totaal voor 1,1 
miljoen EUR gederfde inkomsten in, een pak meer dan het bedrag dat wij van Vlaanderen hebben gekregen. 
De ingediende dossiers toonden grote verschillen tussen gelijkaarde verenigingen of clubs aan en hielden 
vaak alleen maar rekening met de gederfde bruto-inkomsten, zonder de uitgespaarde uitgaven mee in 
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rekening te nemen. De ontvangen antwoorden bleken bijgevolg niet alleen slechts een beperkt deel van het 
verenigingsleven te dekken, maar ook niet consistent genoeg om op basis hiervan een eerlijke verdeling uit 
te werken.

Door de afdeling vrije tijd werden verschillende scenario's uitgewerkt om tot een billijke verdeling te komen, 
maar tevens ook rekening te houden met de specifieke werking of specifieke noden of doelstellingen van de 
verenigingen, en verenigingen die het op dit moment moeilijker hebben dan andere. Ook reeds toegekende 
voordelen of compensaties (bijvoorbeeld concessievergoedingen en huurgelden die aan sportclubs werden 
kwijtgescholden) werden mee in rekening gebracht. Bovendien hebben een aantal organisaties door hun 
specifieke structuur beroep kunnen doen op de hinderpremie van de Vlaamse overheid. Wij zijn ook van 
oordeel dat de verenigingen die de moeite hebben gedaan om een dossier in te dienen, een extra duwtje 
mogen krijgen ten opzichte van de verenigingen die geen financieel dossier hebben ingestuurd.

De diverse scenario's werden in het college besproken en dit leidde uiteindelijk tot een eindvoorstel 
waarover goedkeuring wordt gevraagd. Volgende principes zijn in dit eindvoorstel opgenomen:

1. verdubbeling van de werkingstoelagen 2019 voor alle verenigingen (behalve de hierboven vermeldde 
vereniigingen): het bedrag dat zij als toelage voor de werking in 2019 ontvingen, krijgen zij nog eens 
uitbetaald.
2. een extra toelage van 500 EUR voor de verenigingen die een financieel dossier hebben ingestuurd. Deze 
toelage geldt voor alle verenigingen die de moeite hebben gedaan om een dossier in te dienen en staat dus 
los van de eventuele bijkomende toelagen onder punt 3, 4 en 5.
3. een bijkomende toelage van 1.000 EUR voor alle sportclubs die een G-werking ontwikkelen
4. een bijkomende toelage van 1.250 EUR voor alle podiumverenigingen die niet vallen onder het reglement 
betoelaging muziekmaatschappijen (koren, orkesten, toneelverenigingen). Deze verenigingen zijn voor hun 
inkomsten zeer sterk afhankelijk van optredens/concerten en daarvoor ook afhankelijk van het 
kunnen/mogen repeteren. Beide zaken zijn sinds maart tot nu moeilijk tot onmogelijk, wat ook repercussies 
heeft voor de voorbereidingen naar 2021 en de geplande uitvoeringen van het voorjaar 2021. De 
muziekmaatschappijen worden via een afzonderlijk reglement betoelaagd en krijgen sowieso al een hoog 
bedrag (gaande van 3 000 tot 9 500 EUR). Via deze extra toelage worden gelijkaardige andere 
podiumverenigingen gelijkwaardig ondersteund.
5. een bijkomende toelage van 1 000 EUR voor de seniorenverenigingen en verenigingen die zich richten naar 
zieken en gehandicapten.

Organisaties die via de Vlaamse overheid omwille van hun specifiek statuut reeds een corona-hinderpremie 
hebben ontvangen komen niet meer aanmerking voor betoelaging via het noodfonds.

Financieel betekent dit voorstel het volgende:

toelage toelage

Verdubbeling toelagen 2019 387.011,43 EUR  

Extra toelage 500 euro (148 dossiers) 72. 500 EUR  

Extra toelage sportclubs met G-werking 14.0000 EUR  

Extra toelage 
senioren/zieken/gehandicapten
(24 dossiers)

24.000 EUR  

Extra toelage podiumverenigingen (24 
dossiers)

30.000 EUR  

Toelage vzw Ter Vesten 60.000 EUR  

TOTAAL 587.511,43 EUR 
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Opgesplitst naar sector geeft dit volgende verdeling:

Sector toelage   

Jeugdorganisaties 108.506,82 EUR  

Sportorganisaties 155.148,51 EUR  

Cultuurorganisaties 185.599,78 EUR  

Seniorenorganisaties/ziekenzorg 56.406,32 EUR  

Wijkcomités 6.850 EUR  

Oudercomités 15.000 EUR   

vzw Ter Vesten 60.000 EUR  

TOTAAL 587.511,43 EUR

Daarnaast wordt voorgesteld om specifieke ondersteuning aan volgende verenigingen of organisaties die 
niet aangesloten zijn bij of niet betoelaagd worden via een adviesraad.Het gaat over volgende organisaties:

- vzw 4Voeters in Nood - 5.000 EUR
- Vogelasiel Kieldrecht - 2.500 EUR
- B-Asiel - 5.000 EUR
- Rode Kruis Beveren - 2.500 EUR

Het totaal toegewezen bedrag bedraagt bijgevolg 602.511,43 EUR.

Het saldo kan worden aangewend om bij nog te ontvangen aanvragen tot financiële ondersteuning 
desgevallend tussen te komen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de verdeling van het noodfonds COVID19 voor lokale verenigingen jeugd, sport, cultuur toe te passen 
volgens volgende basisprincipes:

a. verdubbeling van de werkingstoelage 2019;
b. extra toelage van 500 EUR voor de verenigingen die een financieel dossier indienden;
c. bijkomende toelage van 1.000 EUR voor de sportclubs die een G-werking hebben;
d. bijkomende toelage van 1.250 EUR voor de podiumverenigingen (koren, orkesten, toneelgezelschappen) 
die niet vallen onder het reglement muziekmaatschappijen;
e. bijkomende toelage van 1000 EUR voor de senioren- en ziekenzorgverenigingen.

Artikel 2
Volgende verenigingen toe te voegen aan de lijst van verenigingen die in aanmerking komen voor extra 
financiële steun:
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- vzw 4Voeters in nood - 5.000 EUR
- Vogelopvangcentrum Kieldrecht - 2.500 EUR
- B-Asiel - 5.000 EUR
- Rode Kruis Beveren - 2.500 EUR

Artikel 3
aan de organisaties die vanwege de Vlaamse overheid reeds een hinderpremie corona ontvingen wel/ geen 
extra ondersteuning vanuit het noodfonds toe te kennen.

8 2020_GR_00318 Aanvullend reglement zone 30km/u te Kallo - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Overwegende dat de gemeente doorgaand verkeer in de dorpskern van Kallo wenst te ontmoedigen en de 
verkeersveiligheid wenst te verhogen door middel van het invoeren van een zone 30km/u wordt de 
gemeenteraad gevraagd deze zone 30 vast te leggen in een aanvullend verkeersreglement. 

De keuze voor een ruimere zone 30 volgt uit een principieel akkoord van het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 29 september 2018 en na overleg met inwoners. De redenering is hierbij de 
volgende:

 De ligging van Kallo tussen E34 en Waaslandhaven heeft een verhoogd sluipverkeer van 
personenwagens en occasioneel vrachtverkeer tot gevolg, met bijhorende verkeersonveiligheid 
door intensiteiten en onaangepaste snelheid.  

 Gemotoriseerd verkeer zal gegeven de zone 30 sneller zijn via de R2.
 Indien gemotoriseerd verkeer toch van of naar de Waaslandhaven wenst te rijden via de dorpskern 

van Kallo zal dit over het ganse traject met een aangepast snelheid van 30km/u dienen te gebeuren.
 Deze maatregel is ook van toepassing op speedpedelecs.
 Deze maatregel zal gehandhaafd worden via een trajectcontrole tussen Melseledijk, Fabriekstraat 

en Kapeldijkstraat.

Omdat het controlepunt in de Kapeldijkstraat raakt aan de bevoegdheden van buurgemeente Zwijndrecht 
werd advies gevraagd. Het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht adviseerde, na gunstig 
advies van hun politie, zelf ook gunstig op 25 februari 2020.

Tijdens de zitting van 7 april 2020 stemde de gemeenteraad in met de aankoop en installatie van ANPR-
camera's voor deze trajectcontrole te Kallo. (2020_GR_00073)

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het voorstel van gemeentelijk aanvullend reglement betreffende zone 30 km/u te Kallo goed te keuren.

9 2020_GR_00319 Aanvullend reglement zone afbakening bebouwde kom - 
Goedkeuring
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Motivering

Inhoudelijke toelichting
Overwegende dat de gemeente doorgaand verkeer in de dorpskern van Kallo wenst te ontmoedigen en de 
verkeersveiligheid wenst te verhogen door middel van het invoeren van een zone 30km/u werd in een 
afzonderlijk besluitpunt aan de gemeenteraad gevraagd deze zone 30 vast te leggen in een aanvullend 
verkeersreglement. 

Als gevolg van de aanpassing van de zone 30 dient de bebouwde kom in Kallo hier beperkt voor gewijzigd te 
worden. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en meer leesbare signalisatie op vlak van snelheid.

De aanpassingen van de bebouwde kom betreffen Melseledijk en Fabriekstraat. Dit zijn beiden 
gemeentewegen.

De nieuwe afbakening ziet er als volgt uit:

 Melseledijk ter hoogte van huisnummer 50 (ipv. 26);
 Beverse Dijk juist voor de brug met de Melkader;
 Fabrieksstraat 75m ten zuiden van de spooroverweg (ipv. ter hoogte van inrit Belgomilk);
 Kapeldijkstraat tot aan de Scheldedijk (Zwijndrecht);
 Gasthuisstraat: juist voor huisnummer 24.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het voorstel van wijziging van het gemeentelijk aanvullend reglement betreffende de afbakening van de 
bebouwde kom goed te keuren.

10 2020_GR_00313 Meerwerken N450 - kostenverdeling - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In zitting van 30 september 2019 werd het aanleggen van fietspaden langsheen de N450 "Melseledijk" te 
Beveren (Melsele) toegewezen aan Van den Berghe nv voor de som van 2 673 391,04 EUR exclusief btw, of 3 
128 235,10 EUR inclusief btw. Het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV) treedt op als 
medefinancier voor een gedeelte van de werken. De werkzaamheden werden aangevat op 4 november 2019, 
dit na uitsturen van het bevel van aanvang op 29 oktober 2019.

Sedert de aanvang zijn er meerwerken op het viaduct van Kallo uitgevoerd. Tijdens de heraanleg van de 
N450 kwam de slechte staat van het wegdek op de brug van de N450 ter sprake. AWV ging akkoord om een 
structureel onderhoud uit te voeren op het viaduct. Omdat er geen budget voorzien was binnen hun 
reguliere begroting, werd gevraagd dit als meerwerk op te nemen tijdens deze werkzaamheden. In kader van 
de inhoudelijke uitwerking van de flankerende maatregelen fietsinfra uit het Minder Hinderplan OWL 
(Oosterweel), meer bepaald m.b.t. kruising E34 voor fietsverkeer in zoekgebied R2 – N450, heeft Lantis 
besloten om de fietsinfrastructuur te verbeteren op de N450 (Deel brug) en hiervoor de kosten op zich te 
nemen. De fietsers zijn nu zichtbaarder in het verkeer. Daarnaast is door het onderhoud ook het fietscomfort 
sterk verbeterd.
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In zitting van 19 oktober 2020 werden deze meerwerken ter waarde van 525 136,21 EUR exclusief btw 
goedgekeurd (offerte Van den Berghe nv). Deze offerte werd intussen aangepast tot een bedrag van 512 
443,72 EUR exclusief btw.
Op basis van deze meerwerken is er een kostenverdeling opgemaakt tussen AWV en de gemeente, waarbij 
Lantis het deel van de gemeente voor zich neemt. Het komt er op neer dat alle posten m.b.t. de fietspaden 
ten laste zijn van de gemeente; de overige kosten worden gedragen door AWV. In bijlage bevinden zich 
respectievelijk de offerte van de aannemer, een tabel met de kosten die Lantis op zich gaat nemen en de 
bevestiging van AWV (mail) waarbij zij hun akkoord geven voor de kostenverdeling. In deze mail echter staat 
één foutje; post 8 is voor rekening van de gemeente en niet voor AWV. Naar Lantis toe is dit rechtgezet, zij 
nemen deze post ook voor hun rekening. 

Op basis hiervan is een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen de gemeente en Lantis. Deze 
samenwerkingsovereenkomst moet goedgekeurd worden.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de kostenverdeling in kader van voorziene meerwerken bij het aanleggen van fietspaden langsheen de N450 
"Melseledijk" te Beveren (Melsele) evenals de samenwerkingsovereenkomst met Lantis goed te keuren.

11 2020_GR_00308 Toewijzen van opdrachten aan Interwaas  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Situatieschets

Onze gemeente is lid van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas). 

In de statuten van Interwaas staat dat bepaalde bevoegdheden door de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten exclusief kunnen worden toevertrouwd aan Interwaas. Onze gemeente nam deze 
legislatuur terzake nog geen gemeenteraadsbeslissing.

Voor een aantal opdrachten maakt onze gemeente reeds jarenlang gebruik van de dienstverlening door 
Interwaas, onder andere voor:

 Het aanbrengen van wegmarkeringen
 Het reinigen van rioolkolken 
 Diverse ruimtelijke ordeningsopdrachten
 Studiewerk Waasland Digitaal
 Groepsaankopen

De raad dient het afsprakenkader te bepalen waarbinnen de gemeente verder gebruik kan maken van de 
dienstverlening van Interwaas en opdrachten exclusief kan toewijzen aan Interwaas.

Verantwoording

De statuten van Interwaas bevatten volgende bepalingen
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Art. 1

(…) Op grond van de bepalingen van het decreet heeft zij (nvdr: Interwaas) het karakter van een 
dienstverlenende vereniging ten behoeve van de aangesloten gemeenten. Deze kunnen bepaalde in artikel 3 
omschreven diensten bij beslissing van hun gemeenteraden exclusief aan de dienstverlenende vereniging 
toevertrouwen, in welk geval, behoudens de vrijheid voor de gemeenten om deze dienstverlening in eigen 
beheer te ontwikkelen, zij zich onthouden voor dergelijke diensten een beroep op derden te doen. De 
vereniging van haar kant zal dergelijke dienstverlening uitsluitend aan de deelnemende gemeenten kunnen 
verstrekken. De kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening worden verrekend aan de 
deelnemende gemeenten op basis van het kostendelend principe.

Art. 3

De vereniging heeft de streekontwikkeling in de bij haar aangesloten gemeenten van het Waasland tot doel 
en oefent daartoe activiteiten uit in de economische en sociale beleidsdomeinen, met name:

 1 de uitvoering van projecten, onder meer met het oog op de bevordering van de werkgelegenheid 
en de vestiging of hervestiging van industriële en ambachtelijke bedrijven enerzijds, en ter 
bevordering van een comfortabele, aangepaste en verantwoorde huisvesting van de inwoners van 
de regio anderzijds en verder alle projecten die de streekontwikkeling ten goede kunnen komen;

 2 het verstrekken van diensten aan de aangesloten gemeenten ter ondersteuning van de 
gemeentelijke dienstverlening en taken.

De vereniging behartigt in het algemeen de intergemeentelijke Wase belangen door het formuleren van 
gemeenschappelijke stellingen en het stimuleren van gemeenschappelijke acties.

Art. 6

(…) De vereniging zal ten aanzien van de onderstaande benoemde leden handelen als kostendelende 
vereniging, waarvan ze het beheer zal uitvoeren, in lijn met de btw-beslissingen. Als kostendelende 
vereniging handelt de vereniging onder de naam, de rechtsvorm en het maatschappelijk adres zoals bepaald 
in de artikelen 1, 2 en 4 van deze statuten.

Als kostendelende vereniging zal de vereniging enkel handelen bij toepassing van art. 44, §2bis van het btw-
wetboek voor de onderstaande leden in de mate deze overwegend handelen als niet-btw-plichtigen of 
vrijgestelde btw-plichtigen.

(…)

De handelingen gesteld aan de leden binnen de kostendelende vereniging omvatten onder meer de 
diensten, beoogd in artikel 3 van deze statuten, die betrekking hebben op:

 het onderhoud van openbare gemeentelijke infrastructuur;
 studies die betrekking hebben op de socio-economische ontwikkeling van het Waasland;
 ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige ontwikkeling;
 ontwikkeling en uitvoering van taken van (inter)gemeentelijk belang en gemeenschappelijk 

huisvestigingsbeleid;
 studies die betrekking hebben op duurzaamheid en mobiliteit ten gunste van projecten in het 

Waasland;
 professionele ontwikkeling van knowhow inzake procurement ter uitvoering van onderhandelingen 

in naam en voor rekening van de leden van de kostendelende vereniging;
 ICT
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 erfgoed en culturele samenwerking

 alle andere type diensten verricht in het gemeenschappelijk belang van alle leden;

Alle diensten verricht door de vereniging dienen aan kostprijs te verlopen en dienen uitsluitend aangewend 
te worden door de leden van de kostendelende vereniging voor de niet-btw-plichtige of btw-vrijgestelde 
handelingen van art. 44 van het btw-wetboek. De mogelijke levering van goederen door de vereniging, zoals 
beoogd in het btw – wetboek art. 9, volgen daarentegen hun eigen btw regime.

Onze gemeente wenst in de toekomst verder de mogelijkheid te benutten om aan Interwaas opdrachten toe 
te wijzen op de domeinen zoals opgesomd in Art 3 en 6 van de statuten van Interwaas.

Voor opdrachten met een totale kostprijs beneden de drempel voorzien in artikel 42§1,1°, a) van de wet 
overheidsopdrachten delegeert de gemeenteraad de bevoegdheid voor het plaatsen van de opdracht aan 
het College van Burgemeester en Schepenen.

Opdrachten met een totale waarde boven de drempel voorzien in artikel 42§1,1°, a) van de wet 
overheidsopdrachten  zullen worden voorgelegd aan de raadsleden.

“Exclusiviteit” en “In house”

Het begrip “exclusiviteit” dat in de statuten van Interwaas staat dient begrepen als volgt: het betreft een 
exclusiviteit per opdracht, waar redelijkerwijs het geheel van een opdracht dient te worden beschouwd 
binnen de gangbare economische haalbaarheid. Zo bijvoorbeeld geldt de exclusiviteit:

 Voor rioolkolkenreiniging voor de ganse legislatuur en niet per rioolkolk, gezien de investeringen die 
met dergelijke activiteit gepaard gaan.

 Voor wegmarkeringen voor de ganse legislatuur en niet per straat, gezien de investeringen die met 
dergelijke activiteit gepaard gaan.

 Voor stedenbouwkundig en ander studiewerk (masterplan, RUP, stedenbouwkundige studie, …): 
per opdracht. Eventuele wijzigingen en uitbreidingen van de opdracht vallen onder de exclusiviteit 
voor die opdracht. Uiteraard kan de exclusiviteit ruimer gaan en is het mogelijk om meerdere 
opdrachten, opdrachten gedurende een bepaalde periode, opdrachten van een bepaalde soort, … 
aan Interwaas exclusief toe te wijzen binnen een legislatuur.

 Voor groepsaankopen: per opdracht. Eventuele wijzigingen en uitbreidingen van de opdracht vallen 
onder de exclusiviteit voor die opdracht.

De opdrachten die Interwaas uitvoert voor zijn leden zijn te beschouwen als ‘in-houseopdrachten’, zoals 
bepaald in art. 30 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 waardoor ze buiten het 
toepassingsgebied van deze wet vallen en ze niet het voorwerp dienen te zijn van een vorm van 
marktraadpleging.

 

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:

 De statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas waarvan de 
laatste wijziging werd goedgekeurd door de algemene vergadering van Interwaas op 6 november 
2019, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 4 maart 2020 en gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 18 maart 2020
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 Het strategisch plan Interwaas 2020-2025, goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 24 
september 2019.

 Het actieplan en de begroting 2020 voor Interwaas, goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting 
van 24 september 2019.

 Delegatiebesluit Gemeenteraad – College van Burgemeester en Schepenen

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de mogelijkheid te benutten om het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas 
(Interwaas) exclusief aan te stellen voor opdrachten die Interwaas als kostendelende vereniging kan 
uitvoeren voor zijn leden. De mogelijkheden hiervoor zijn opgelijst in art.3 en 6 van de statuten van het 
Intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas.

Artikel 2
het college van burgemeester en schepenen te machtigen om voor opdrachten met een maximale waarde 
van de drempel voorzien in artikel 42§1,1°, a) van de wet overheidsopdrachten een overeenkomst met 
Interwaas af te sluiten waarbij de nadere omschrijving van de opdracht en de vergoeding op basis van het 
kostendelend principe wordt vastgelegd.

12 2020_GR_00307 Uitbreiding en verbouwing van het ontmoetingscentrum 
Ermenrike te Kieldrecht - lastvoorwaarden en gunningswijze  
- Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In zitting van 7 april 2020 keurde de gemeenteraad het lastenboek en de raming goed voor de uitbreiding en 
verbouwing van het ontmoetingscentrum Ermenrike te Kieldrecht.

Na het uitschrijven van een openbare procedure werden op 7 juli 2020 twee offertes ingediend. 

Er werd vastgesteld dat de laagste offerte 14% boven de raming lag. Het college besliste in zitting van 28 
september 2020 om de opdracht niet te gunnen.

Aan het architectenbureau Van Wassenhove werd gevraagd om het lastenboek te herwerken.

Er wordt nu een aangepast lastenboek voorgelegd waarin de opmerkingen uit het eerste 
aanbestedingsdossier zijn verwerkt (hoeveelheden aangepast na rekenkundig nazicht en leemtes). 

Er werden tevens enkele opties weggelaten. Het gaat over de omgevingsaanleg (verhardingen, overdekte 
fietsenberging, buitenmeubilair) en extra toestellen voor de leskeuken.

Er werd ook rekening gehouden met hogere eenheidsprijzen gelet op de stijging van de prijzen in de 
bouwsector (isolatie en basisgrondstoffen) en met de maatregelen in verband met corona.

De uitgave  wordt nu geraamd op 1 155 731,15 EUR exclusief btw of 1 398 434,69 EUR inclusief 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de uitbreiding en verbouwing van het ontmoetingscentrum Ermenrike te Kieldrecht.

Artikel 2
de aangepaste lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 1 155 731,15 
EUR exclusief btw, of 1 398 434,69 EUR inclusief btw,

Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

13 2020_GR_00320 Verkoop projectgrond Gravenplein tussen brandweer en 
bibliotheek - oproep van kandidaten - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college ging in zitting van 2 maart 2020 akkoord om voor de projectgrond aan de Gravendreef tussen de 
brandweer en de bibliotheek een procedure uit te werken waarbij naast de geboden prijs ook naar de 
kwaliteit van het ontwerp en de duurzaamheid wordt gekeken.

Deze projectgrond is kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D deel van nummers 1120E en 1120F. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 17 april 
2020, heeft het perceel een oppervlakte van 6 638,07 m².

Hiervoor werd een infobrochure "Oproep tot kandidaten" opgemaakt waarvan de tekst ter goedkeuring 
wordt voorgelegd.

Volgende criteria zullen beoordeeld worden voor de toewijzing van de grond:
- de prijs: conform het schattingsverslag minimum 7 950 000 EUR (+ administratieve kosten): 50/100 punten;
- het uitgewerkte architecturale en landschappelijke concept: 45/100 punten;
- een nota betreffende de duurzame maatregelen: 5/100 punten.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de projectgrond aan het Gravenplein tussen de brandweer en de bibliotheek,  kadastraal gekend 2de 
afdeling, sectie D deel van nummers 1120E en 1120F met een oppervlakte van 6 638,07 m² te verkopen en dit 
op basis van de infobrochure "Oproep van kandidaten" waarbij rekening wordt gehouden met 3 criteria die 
beoordeeld zullen worden voor de toekenning van de grond, nl. 1. prijs, 2. de architecturale en 
landschappelijke kwaliteit en 3. duurzaamheid;

Artikel 2
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de nodige publiciteit hiervoor te voeren.

14 2020_GR_00283 Publieke verkoop KMO-grond Doornpark - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 2 september 2020 kocht de gemeente de KMO-grond in het Doornpark, kadastraal gekend 3de afdeling, 
sectie C nummer 1346W terug aan aangezien de firma die het perceel had gekocht zijn activiteiten er niet 
ging uitoefenen.

Het perceel heeft een oppervlakte van 1 562,50 m² overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann 
Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 1 februari 2018.

Ondertussen mochten we al van verschillende firma's vernemen dat ze interesse hebben in de aankoop van 
deze KMO-grond.

Daarom stellen we voor om op basis van de terugkoopprijs het perceel publiek te koop te stellen (biedingen 
onder gesloten omslag met recht van hoger bod van minimum 2 000 EUR) voor een minimumbedrag van 206 
500 EUR (+ 12,5% kosten).

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de KMO-grond, gelegen in het Doornpark, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 1346W met een 
oppervlakte van 1 562,50 m² te verkopen voor een minimumbedrag van 206 500 EUR (+12,5% kosten) 
volgens de procedure publieke verkoop met recht van hoger bod;

Artikel 2
de nodige publiciteit hiervoor te voeren.

15 2020_GR_00299 Verbreking gebruiksrechten realisatie fietspad F425 (tussen 
P&R Melsele en Trepelandstraat) - Goedkeuring

Motivering

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

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te nemen gronden is 
kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 472A. Overeenkomstig het opmetingsplan, 
opgemaakt door Luc Vande Velde, beëdigd landmeter te Gent op 26 februari 2020, is de inneming gekend als 
lot 7 en heeft deze een oppervlakte van 12,38 m².

Aangezien er op dit perceel nog een gebruiker zit, dienen eerst de gebruiksrechten verbroken te worden.
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Met de gebruiker werd een akkoord in der minne bereikt.
De belofte tot verbreking gebruiksrechten werd ondertekend op 22 oktober 2020.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gebruiksrechten op de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 472A met een 
oppervlakte van 12,38 m² te verbreken voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en 
Trepelandstraat) te Melsele;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

16 2020_GR_00300 Aankoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R Melsele 
en Trepelandstraat) - Goedkeuring

Motivering

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

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te nemen gronden is 
kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 472A. Overeenkomstig het opmetingsplan, 
opgemaakt door Luc Vande Velde, beëdigd landmeter te Gent op 26 februari 2020, is de inneming gekend als 
lot 7 en heeft deze een oppervlakte van 12,38 m².

Met de eigenaar werd ondertussen een akkoord in der minne bereikt.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 472A met een oppervlakte van 12,38 
m² aan te kopen voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) te Melsele;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

17 2020_GR_00312 Gemeentelijk technisch instituut - Programmatie duaal leren 
2021-2022 - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Het gemeentelijk technisch instituut wil 5 duale richtingen opstarten in 7BSO.

 * Studiegebied mechanica-elektriciteit

 Elektrotechnicus duaal
 Installateur gebouwenautomatisering duaal

 * Studiegebied auto

 Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal
 Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal

 * Studiegebied koeling en warmte

 Technicus koelinstallaties duaal

 Eerste programmatie in het schooljaar 2021-2022.

Dit is zonder meer een mijlpaal voor de school.

Het dossier moet ingediend worden voor 30 november 2020.

Het protocol van akkoord met de vakbond.

Het akkoord van de schoolraad.

Het OCSG (Onderhandelingscomité van de scholengemeenschap)

Als bijlage het dossier en de motivering.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de hiernagenoemde richtingen duaal leren 7BSO te programmeren op het gemeentelijk technisch instituut 
vanaf het schooljaar 2021-2022 :

 * Studiegebied mechanica-elektriciteit

 Elektrotechnicus duaal
 Installateur gebouwenautomatisering duaal

 * Studiegebied auto

 Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal
 Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal

 * Studiegebied koeling en warmte

 Technicus koelinstallaties duaal
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18 2020_GR_00304 Ontbinding van de vzw Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV) - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren ontving van de administratie van de provincie Oost-Vlaanderen een schrijven waarin 
wordt meegedeeld dat de raad van Bestuur van de vzw ERSV heeft beslist om deze vzw te ontbinden.

Gezien de subsidiestromen vanuit Vlaanderen, die de werking van deze initiatieven rond streekontwikkeling 
ondersteunen, recent werden stopgezet, wordt deze beslissing tot ontbinding genomen.

Zij verzoeken nu om deze ontbinding ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

De algemene vergadering van de vzw ERSV staat gepland op 07 december 2020.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de ontbinding van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV) goed te 
keuren.

19 2020_GR_00305 Nieuwe gecoördineerde statuten vzw Toerisme Waasland - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren ontving een schrijven van de vzw Toerisme Waasland waarin wordt meegedeeld dat in 
de Algemene Vergadering van 23 september 2020 de statuten werden gewijzigd. Op het geplande 
Bestuursorgaan en Algemene Vergadering van 02 december 2020 zullen deze geïmplementeerd worden.

In hun schrijven vragen zij nu dat deze nieuwe statuten worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de nieuwe gecoördineerde statuten van de vzw Toerisme Waasland goed te keuren.

20 2020_GR_00268 Agenda en vertegenwoordiging  buitengewone algemene 
vergadering  van Intergem op 17 december  2020 - 
Goedkeuring
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Motivering

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

Wij ontvingen van Intergem een uitnodiging voor hun buitengewone algemene vergadering die plaatsheeft 
op donderdag 17 december 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 10 september 2020 beslist om een digitale buitengewone algemene vergadering van Intergem te 
houden.

De agenda werd als volgt meegedeeld:

1. Aanpassen van de statuten als volgt: 
a. Wijziging van het doel/voorwerp 
b. - Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II 
    - Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 
24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38 en 40 en bijlage 1, bijlage 1bis en bijlage 3
    - Toevoegen van een artikel 29ter 
    - Hernummeren van de volledige statuten. 
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van 
de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de 
agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen 
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de 
raad van bestuur opgestelde begroting 2021. 
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 
5. Statutaire benoemingen. 
6. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit 
openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel 
van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris 
overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 
2020 en per 17 december 2020. 
b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
7. 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 03 december 2020 uitsluitend per e-mail te bezorgen, t.a.v. het secretariaat Intergem/Fluvius, 
op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 17 december 2020:

1. Aanpassen van de statuten als volgt: 
a. Wijziging van het doel/voorwerp 
b. - Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II 
    - Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 
24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38 en 40 
      en bijlage 1, bijlage 1bis en bijlage 3 
    - Toevoegen van een artikel 29ter 
- Hernummeren van de volledige statuten. 

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de 
directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de 
agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen. 

3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur 
opgestelde begroting 2021. 

4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 
5. Statutaire benoemingen.
6. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit openbare 

verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en 
    diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de Raad van Bestuur en van de 
Commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende 
    de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 17 december 2020. 
b. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 

7. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Intergem met inbegrip van de 
voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Intergem 

Artikel 3
de vertegenwoordiger van de gemeente die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Intergem op 17 december 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld 
of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 
de gemeenteraad van heden.

Artikel 4
zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde 
statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van de gemeente weer, en dient 
in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger 
van de gemeente) als een bindend akkoord te worden beschouwd dat opgenomen zal worden in een 
overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal 
worden bij de notulen van bovenvermelde Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de individuele 
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende 
overheid. 

Artikel 5
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het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, ter attentie 
van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 

Artikel 6
het mandaat van Roger Heirwegh als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in de buitengewone 
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem van 17 december 2020 vast te stellen

Artikel 7
het mandaat van Jeroen Verhulst als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in de 
buitengewone algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem van 17 december 2020 vast te 
stellen

21 2020_GR_00306 Agenda en vaststelling mandaten algemene vergadering IGS 
Westlede op 1 december 2020 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Wij ontvingen van IGS Westlede een uitnodiging voor hun algemene vergadering op dinsdag 1 december 
2020 om 19 uur in het hoofdgebouw van crematorium Westlede in Lochristi.

De agenda van deze algemene vergadering werd als volgt meegedeeld:
1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 02 juni 2020
2. Activiteiten en strategie 
3. Begroting 2021
4. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente Kruishoutem

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.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de verslaggeving van de bestuurder

Artikel 2
goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IGS Westlede van 01 december 
2020.

Artikel 3
het mandaat van Dominique Tielens als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGS 
Westlede op 01 december 2020 vast te stellen

Artikel 4
het mandaat van Laura Staut als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
IGS Westlede op 01 december 2020 vast te stellen.
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22 2020_GR_00309 Agenda en vaststelling mandaten buitengewone algemene 
vergadering Ibogem op 14  december 2020 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren ontving van Ibogem een uitnodiging voor hun buitengewone algemene vergadering 
die zal plaatsvinden op maandag 14 december 2020 om 19 uur in de vergaderzaal van Ibogem, 
Schaarbeekstraat 27 te Melsele.

De dagorde van deze buitengewone algemene vergadering werd als volgt meegedeeld:
 
1)  Samenstelling van het bureau.
2)  Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 5 mei 2020
3)  Budget en tarieven 2021
4)  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 
vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van  de verslaggeving van de bestuurder

Artikel 2
goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 14 
december 2020.

Artikel 3
het mandaat van Lientje De Schepper als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in de 
buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 14 december 2020 vast te stellen

Artikel 4
het mandaat van Heidi Werrens als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in de 
buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 14 december 2020 vast te stellen.

23 2020_GR_00311 Agenda en vaststelling mandaten voor buitengewone 
algemene vergadering Interwaas op 09 december 2020 - 
Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren ontving van Interwaas een uitnodiging voor hun buitengewone algemene vergadering 
op woensdag 09 december 2020 om 20 uur in de burelen van Interwaas, Lamstraat 113 in Sint-Niklaas.

De agenda werd als volgt meegedeeld:
    1. activiteitenprogramma en strategie voor 2021
    2. begroting 2021 
    3. aanduiding van een lasthebber voor de buitengewone algemene vergadering van Maatschappij voor het 
haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied op 
        09 december 2020 en vaststelling van diens mandaat.
    4. samenwerking Interwaas - dit punt wordt afzonderlijk geagendeerd op zitting van 24 november 2020 
door de dienst overheidsopdrachten.

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
goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 09 december 
2020

Artikel 2
het mandaat van Jeroen Verhulst als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor de 
buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 09 december 2020 vast te stellen

Artikel 3
het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente voor de 
buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 09 december 2020 vast te stellen.

24 2020_GR_00310 Agenda en vaststelling mandaten buitengewone algemene 
vergadering der aandeelhouders Maatschappij 
Linkerscheldeoever op 09 december 2020 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren ontving van de Maatschappij Linkerscheldeoever een uitnodiging voor hun 
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 09 december 
2020 om 18 uur in het kantoor van de Maatschappij, Sint-Paulusplein 27 te Kallo.

Volgende punten worden geagendeerd: 

1. Voorstelling en bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2021 
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2. Voorstelling en bespreking resultaats- en inkomsten/uitgavenbegroting 2021 

3. Benoeming commissaris-revisor

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
goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders 
van Maatschappij Linkerscheldeoever op 09 december 2020.

Artikel 2
het mandaat van mevrouw Veerle Vincke als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor de 
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 09 
december 2020 vast te stellen.

Artikel 3
het mandaat van de heer Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente 
voor de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever 
op 09 december 2020 vast te stellen.

25 2020_GR_00323 Ten verzoeke van Open Vld: problematiek verkeersveiligheid 
Kreek en Ganzendries te Kieldrecht - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Graag hadden we enkele punten willen aanhalen naar verkeersveiligheid en problematiek ter hoogte van 
Kreek en Ganzendries te Kieldrecht.

Verkeersveiligheid: 

Daar er op de kreek een kleuter- en basischool gevestigd is en ook een opstapplaats voor de lijnbus richting 
Sint Niklaas en Beveren, wilden wij graag een melding maken over de veiligheid.

 Doordat dit punt gelegen is aan het begin van de bebouwde kom, zijn er nogal vaak veel 
snelheidsduivels die de zone 30 niet respecteren, de vluchtheuvels worden vaak tegen hogere 
snelheden genomen, waardoor dit een zeer onveilige situatie met zich teweegbrengt.

 De oversteekplaats voor de kinderen is niet zo goed zichtbaar en bij uitwijkmaneuvers die dagelijkse 
kost zijn is het voor de personen die op het fietspad op de bus staan te wachten zeer gevaarlijk.

 De oversteekplaats voor Fietsers is nog gevaarlijker, fietsers die van Kieldrecht komen, moeten in 
een bocht achter bomen oversteken, en ook daar is geen verlichting, wat dus op die plaats waar 
voertuigen nog aan hoge snelheid rijden zeer gevaarlijk is.
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 Verkeer komende uit Verrebroek die de Ganzendries willen inrijden moeten al in de bocht aangeven 
met hun richtingsaanwijzers dat ze gaan afslagen, nu dit is ook een zeer gevaarlijk punt. Je moet 
namelijk op het fietspad rijden om dan naar beneden te rijden, wanneer er een wagen uit de wijk ( 
woonerf) komt gereden dan leid dit tot zeer gevaarlijke situaties

1. De wagen komende van Verrebroek moet plots remmen met een mogelijke aanrijding tot 
gevolg normaliter heeft deze wagen voorrang, maar kan deze niet nemen.

2. De wagen komende uit de wijk moet achteruit de berg afrijden om voorrang te verlenen 
aan de wagen komende van Verrebroek.

3. Daarboven op komt dat het voertuig komende uit de wijk, geen zicht heeft op fietsers/ 
voetgangers komende van Verrebroek  (eventueel plaatsing van spiegels zou hier een 
oplossing zijn)

 Binnenkort start fase 3 van de bouw van de 4 woningen aan het begin van de Ganzendries naast het 
school. Dit brengt nog meer hinder mee wat de verkeersveiligheid voor zowel scholieren, bewoners 
als andere verkeersdeelnemers in gedrang zal brengen.

Problematiek ter hoogte van de Ganzendries: 

Sinds het begin van de Coronapandemie heeft de school De Kreek, gebruik gemaakt van de poort achteraan 
uitkomend in de ganzendries om de kleuters langs daar weg te begeleiden van en naar school. Echter brengt 
dit grote last mee in het woonerf Ganzendries.

Dit gaat van overdreven snelheid van de ouders die gehaast hun kinderen van/naar de voor- en naschoolse-
opvang op te halen / brengen.  Tot het verkeerd parkeren in de wijk ( voor garagepoorten, voor opritten, 
midden van straat,…). Ook het parkeren op de berg zorgt voor een zeer onveilige situatie. Zowel de 
bewoners als de school hebben hierover al contact gehad met alle partijen maar het loopt al geruime tijd uit 
de hand,

Via enkele bijgevoegde foto’s kan u zien dat dit niet een eenmalig feit is.  De School heeft een voorstel 
gedaan om er een schoolstraat van te maken, maar alle bewoners zijn unaniem eens dat ze dit niet willen,

 

Het kan ook niet de bedoeling zijn dat de school de nooduitgang / poort voor altijd zal blijven gebruiken als 
toegang voor de school.

Ook met de start van fase 3 waarin 4 woningen gaan gebouwd worden aan het begin van de wijk zal er extra 
verkeershinder ontstaan door de vrachtwagens en camionnettes die op de openbare weg zullen moeten 
staan. Eens deze fase gestart is zal ook het zicht van de mensen komende uit de ganzendries volledig 
verdwijnen.  Hier is dringend een oplossing voor nodig.

 

Het plaatsten van een bord met aanduiding 20km/u zou ook al een oplossing zijn naar de snelheidsduivels in 
de ganzendries, daarnaast zouden de parkeerplaatsen ook eens moeten bekeken worden deze zijn namelijk 
niet zo handig geplaatst, openbare parking voor een oprit, openbare parking thv een garage, …. De school 
de kreek heeft een eigen parking die coronaproef kan gebruikt worden, alsook aan de overkant van de straat 
thv tragel bevind zich een grote openbare parking waar ouders zich zeker kunnen parkeren zonder overlast 
te bezorgen in de ganzendries.

Eventuele openbare handhaving vanaf 7u30 tot begin school als van 15.30 tot 16.30 zou een mogelijkse 
oplossing kunnen bieden.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: problematiek verkeersveiligheid Kreek en 
Ganzendries te Kieldrecht

26 2020_GR_00322 Ten verzoeke van Beveren 2020: openbaar onderzoek 
verkaveling, Haagstraat te Vrasene - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In de Haagstraat te Vrasene loopt momenteel het openbaar onderzoek voor een verkaveling van 100 
woningen. De procedure werd al eens opgestart door de ontwikkelaar maar ook weer ingetrokken. Ze wordt 
nu zo goed als ongewijzigd weer opgestart. Het betreft hier woonuitbreidingsgebied, geen woongebied. De 
impact voor het dorp dreigt bijzonder groot te zijn.

Wat is de visie van het college met betrekking tot dit project?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: openbaar onderzoek verkaveling, Haagstraat te 
Vrasene.

27 2020_GR_00325 Ten verzoeke van Groen: ByeByeGrass-charter en 
verduurzamen van terreinen - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Vorig jaar werd de ‘ByeByeGrass’-campagne gelanceerd. Deze organisatie wil kortgehouden grassen in 
Belgische tuinen, scholen, parken en bedrijventerreinen laten evolueren tot meer duurzame en diverse 
alternatieven. Dat komt niet alleen de biodiversiteit, maar ook het klimaat ten goede.  

Door de toenemende droogte en klimaatopwarming is voldoende biodiversiteit in en rond een gemeente of 
stad essentieel. De voorbije jaren werden in Beveren al heel wat gemeentelijke inspanningen gedaan op vlak 
van verbloeming van de publieke ruimte.

Met de ByeByeGrass-campagne konden al heel wat Vlaamse gemeenten, steden en bedrijven overtuigd 
worden. Door het ByeByeGrass-charter te ondertekenen engageert een gemeente of stad zich om via haar 
acties en netwerk externe partners over de streep te trekken: bedrijven, scholen, organisaties, … 
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De eigen inspanningen van de gemeente kunnen een inspiratie vormen voor externe partners op het 
grondgebied. Zo denken we aan industriezones die nu nog woestijnen zijn terwijl ze veel meer in hun mars 
hebben of speelterreinen die niet telkens gekortwiekt moeten worden. Niet maaien is bovendien de meest 
logische keuze om met de huidige droogteproblematiek om te gaan. 

Hierbij onze voorstellen:

 Omdat de gemeente al heel wat gemeentelijke acties op poten heeft gezet ondertekent zij het 
ByeByeGrass-charter en inspireert zo andere partners.

 Het gemeentebestuur onderzoekt of ze terreinen van bedrijven, scholen en organisaties kan 
meehelpen verduurzamen door via haar communicatienetwerk deze bedrijven, scholen en 
organisaties te motiveren en deel te nemen aan het vervolg van deze actie.

 De gemeente Beveren informeert bij de Provincie Oost Vlaanderen of hun voorgestelde 
subsidiemogelijkheid ook van toepassing kan zijn voor verduurzamen van bedrijventerreinen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: ByeByeGrass-charter en verduurzamen van terreinen.

28 2020_GR_00326 Ten verzoeke van Groen:  Kraantjeswater als gezond en 
duurzaam alternatief - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Terwijl het water uit de kraan van prima kwaliteit is, drinken de meeste Belgen liever water uit de fles. Wij 
zijn dan ook één van de grootste drinkers van gebotteld water ter wereld. De tegenbeweging is echter 
dringend nodig. De hele impact van flessenwater op milieu en klimaat zijn immers niet meer te overzien. 

Bij de verhuis naar het administratief centrum kan de gemeente kiezen voor een duurzaam waterbeleid. De 
gezonde én milieuvriendelijke lijn die reeds zichtbaar is in heel wat aspecten van het lokaal 
gezondheidsbeleid, kan doorgetrokken worden.  Dit is het ideale moment om als gemeente een voorbeeldrol 
op te nemen naar scholen, verenigingen, lokale bedrijven en burgers door hen te stimuleren om werk te 
maken van een verstandig waterverbruik en om te kiezen voor kraanwater als duurzame dorstlesser. 

Voorstel van beslissing:

1/ De gemeente tekent het charter op de site: https://www.kraanwater.be/aan-de-slag/steden-
gemeenten/het-kraanwatercharter-1

2/ De gemeente voorziet een stappenplan om systematisch over te schakelen van flessenwater naar 
waterfonteintjes in gemeentelijke gebouwen; gemeentehuis, OCMW, bibliotheek, sporthal, werkplaats en 
scholen.

Na de installatie worden er flessen ter beschikking gesteld per personeelslid.

3/ De gemeente sensibiliseert de werknemers en inwoners om meer kraanwater te gebruiken via de 
gemeentelijke communicatiekanalen.

https://www.kraanwater.be/aan-de-slag/steden-gemeenten/het-kraanwatercharter-1
https://www.kraanwater.be/aan-de-slag/steden-gemeenten/het-kraanwatercharter-1
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: kraantjeswater als gezond en duurzaam alternatief.

29 2020_GR_00327 Ten verzoeke van sp.a: coronavirus in nertsenkwekerijen - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In Denemarken zijn een twaalftal mensen besmet geraakt met een nieuwe variant van het coronavirus. Deze 
variant zou zijn overgesprongen van nertsen naar mensen in nertsenkwekerijen. Daarom start men uit 
voorzorg met de opruiming van alle nertsen.

Ook in ons land zijn er nog zo'n bedrijven actief en Sciensano zou de situatie monitoren. Iedere week worden 
er testen gedaan om te zien of er een uitbraak is. Mocht het virus opduiken, dan zullen ook in België nertsen 
geruimd moeten worden.

Aangezien we in Beveren ook een grote nertsenkwekerij hebben, vroegen wij ons af of de gemeente Beveren 
dit van nabij opvolgt? Krijgt zij informatie van Sciensano over de testen? En zijn er extra 
veiligheidsmaatregelen opgelegd aan de nertsenkwekerij in kwestie?

 

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen: coronavirus in nertsenkwekerijen.

30 2020_GR_00328 Ten verzoeke van sp.a: wandelpaden langs golfclub Kallo - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De wandelpaden langsheen de terreinen van de golfclub in Kallo worden intensief gebruikt. De nood aan 
buitenactiviteiten tijdens deze coronapiek is daar niet vreemd aan. Meerdere wandelaars werden de laatste 
tijd echter aangesproken door golfspelers omdat het niet hoort om daar te wandelen of omdat het niet 
voldoende veilig zou zijn.

Uiteraard kan er daar wél gewandeld worden, maar voor wandelaars zorgt de situatie wel voor onzekerheid 
en voor een onveiligheidsgevoel. Kan de gemeente onderzoeken:
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 Of de gebruikers van het golfterrein beter geïnformeerd kunnen worden van het recht om langsheen 
het golfterrein te wandelen?

 Of er een afscherming, bijvoorbeeld een net, geplaatst kan worden tussen het wandelpad en het 
golfterrein? Zo kan de veiligheid van de wandelaars gegarandeerd worden.

 

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen: wandelpaden langs golfclub Kallo.

31 2020_GR_00329 Ten verzoeke van sp.a: invoering REMI-systeem OCMW - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De nieuwe federale regering is van plan om het REMI-systeem te promoten bij de OCMW’s. REMI staat voor 
‘Referentiebudget Menswaardig Inkomen’.

 Het gaat om een systeem dat nagaat welk inkomen mensen nodig hebben om menswaardig te kunnen 
leven. Je kan wel een job hebben, maar als je noodzakelijke uitgaven bijvoorbeeld voor de huishuur, voor de 
dokter of voor school hoog liggen, dan kan je op het einde van de maand toch in de problemen raken. Dat 
zou niet mogen. REMI bekijkt hoeveel je over hebt om van te leven, en waar te weinig is om menswaardig 
mee rond te komen, dat zouden de OCMW’s moeten bijpassen via de aanvullende financiële steun die zij 
kunnen verlenen.

 Dit systeem zal gratis ter beschikking worden gesteld van de OCMW’s. Het is echter aan de lokale besturen 
om te beslissen of en hoe zij ermee aan de slag gaan. Het gebruik van het systeem kan echter voor heel veel 
mensen in armoede een groot verschil maken.

 Zal ons OCMW zich aanmelden om het REMI-systeem gratis in te voeren? 

 

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen: invoering REMI-systeem OCMW.
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32 2020_GR_00330 Ten verzoeke van sp.a: ondertekening Charter Baanbrekende 
Werkgever - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De Lijn, Antwerp Management School en Jobat lanceerden samen het charter Baanbrekende Werkgever. Dit 
charter geeft organisaties een kader en extra stimulans om het hybride werken (deels thuis, deels op 
kantoor) en de nieuwe mobiliteit te verankeren in een beleid waarbij de medewerker centraal staat.

 Het charter wil daarnaast ook de start zijn van een dialoog over hybride werken en een nieuwe mobiliteit. 
Een dialoog op verschillende niveaus: tussen organisaties onderling, tussen organisatie en medewerker, 
tussen organisatie en syndicale partners en tussen organisaties en politieke stakeholders.

 In het charter Baanbrekende Werkgever staat de medewerker centraal. De initiatiefnemers willen zo een 
positieve impact hebben op het welzijn van de medewerkers.

 De gemeente Beveren kan een voorbeeldrol opnemen als moderne werkgever met aandacht voor 
flexibiliteit en groene mobiliteit. Het ondertekenen van dit charter kan de best practices van de gemeente 
zelf verder mee verspreiden maar kan ook een stimulans zijn voor Beverse bedrijven om hier op in te zetten.

 Hoewel er heugelijke berichten verschijnen over de ontwikkeling van een vaccin, zullen ook heel wat 
gebruiken die we vandaag kennen zoals thuiswerk, blijven in het ‘nieuwe normaal’.

 De sp.a-fractie verzoekt de gemeente het voorbeeld van bv. Antwerpen, Brugge en Roeselare, maar ook van 
bv. de provincie Oost-Vlaanderen of van Indaver te Kallo te volgen en het charter te ondertekenen. 

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen: ondertekening Charter Baanbrekende Werkgever.


