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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 27 oktober 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_GR_00270 Verslag gemeenteraadszitting 29 september  2020 - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d. 29 september 2020.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 29 september 2020.

2 2020_GR_00286 Bekrachtiging politieverordening burgemeester houdende 
maatregelen ter afremming van het coronavirus - 
Goedkeuring

Motivering

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

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.

Bij Ministerieel Besluit d.d. 8 oktober werd bepaald dat restaurants en drankgelegenheden mogen geopend 
zijn vanaf het gebruikelijke openingsuur en tot 01.00 uur voor de restaurants en tot 23.00 uur voor de andere 
drankgelegenheden, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten.

De cijfers inzake de besmettingen met het coronavirus COVID-19  stijgen momenteel exponentieel, in die 
mate dat dit ook voor de restaurants een sluiting om 23.00 uur verantwoordt. Daarnaast is het naar 
uniformiteit toe aangewezen dat eenzelfde sluitingsuur geldt voor zowel restaurants als 
drankgelegenheden. 

Burgemeester Marc Van de Vijver nam om deze reden op 13 oktober 2020 bij politieverordening een 
bijkomende preventieve maatregel in toepassing van artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet. Krachtens dit 
artikel kan de burgemeester op eigen gezag politieverordeningen uitvaardigen wanneer het geringste uitstel 
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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 restaurants op het grondgebied van de gemeente 
Beveren mogen geopend zijn vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 23.00 uur, en dit vanaf woensdag 14 
oktober 2020.

Bijkomend nam de burgemeester op 19/10/2020 bij politieverordening de preventieve maatregel die bepaalt 
dat elke persoon boven de leeftijd van 12 jaar op de begraafplaatsen ten allen tijde een masker moet dragen 
dat de mond en de neus bedekt, vanaf heden tot herevaluatie.

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

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

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

 Politieverordening d.d. 13 oktober 2020 houdende maatregelen ter afremming van het coronavirus -
 restaurants op het grondgebied van de gemeente Beveren mogen geopend zijn vanaf het 
gebruikelijke openingsuur tot 23.00 uur, en dit vanaf woensdag 14 oktober 2020.

 Politieverordening d.d. 19 oktober 2020 houdende maatregelen ter afremming van het coronavirus - 
elke persoon boven de leeftijd van 12 jaar moet op de begraafplaatsen ten allen tijde een masker 
dragen dat de mond en de neus bedekt, vanaf heden tot herevaluatie.

3 2020_GR_00271 Wijzigingsbesluit betreffende het wijzigen  van de 
inwerkingtreding van specifiek genoemde belasting- en 
retributiereglementen naar 1 januari 2021 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Sinds 12 maart 2020 zijn de maatregelen, genomen door de Nationale Veiligheidsraad, steeds strikter 
geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. Meerdere ondernemers werden 
verplicht om hun activiteiten tijdelijk stop te zetten of zien in deze tijd hun inkomsten sterk teruglopen.

De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op hun 
grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar 
inleveren. 

De gemeenteraad kan daartoe de belastingreglementen aanpassen om de belastingdruk te reduceren en 
kan hiertoe:

 

 belastingreglementen opheffen of intrekken; 
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 de inwerkingtreding van een belastingreglement of van bepaalde artikelen ervan wijzigen naar een 
latere datum;

 vrijstellingen of tariefverminderingen toekennen, eventueel voor een beperkte duur. 

De gemeenteraad kan deze maatregelen beperken tot welbepaalde belastingen (bijvoorbeeld belastingen 
op economische vestigingen, terrasbelastingen, standplaatsvergoedingen,…), bepaalde groepen van 
belastingplichtigen (bijvoorbeeld de ondernemers in de gemeente) en begrenzen in de tijd (bijvoorbeeld 
gedurende de periode van civiele noodsituatie zoals uitgeroepen door de Vlaamse Regering).

Heel wat ondernemers op het grondgebied kampen met zware omzetverliezen als gevolg van de corona-
crisis en de opgelegde maatregelen. 

Het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken of werkzaamheden zoals 
schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen, … etc. werden daarentegen niet of in veel mindere mate 
geïmpacteerd door de quarantaine maatregelen in vergelijking met de lokale handelaars en de horeca.

En  de niet-geconsigneerde marktkramers op de week- en maandmarkten per markt de beslissing nemen om 
al dan niet aanwezig te zijn.

Met  dit besluit komt de gemeente tegemoet komt aan de oproep van de Vlaamse Regering om de lokale 
belastingreglementen te herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen 
moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 5 oktober 2020 om aan de gemeenteraad 
voor te stellen om de inwerkingtreding van enkele specifiek genoemde belastingreglementen te wijzigen 
naar 1 januari 2021.

De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten, geraamd op 213.000 euro, door deze 
tegemoetkomingen opvangen. 

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op het openen van drankgelegenheden na 
het sluitingsuur of voor het openingsuur (hernieuwing 2020-2025) zoals goedgekeurd in de gemeenteraad 
van 17 december 2019, wijzigt naar  1 januari 2021.

Artikel 2
de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op nachtwinkels (2020-2025) zoals 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019, wijzigt naar 1 januari 2021.

Artikel 3
de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten 
van klein- en groothandelszaken (2020-2025) zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019, 
wijzigt naar 1 januari 2021.

Artikel 4
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de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op standplaatsen tijdens marktdagen feest- 
en avondmarkten of jaarmarkten (2020-2025) zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 
2019, wijzigt naar 1 januari 2021 op voorwaarde dat de marktkramer op de week- en maandmarkten gebruik 
maakt van het consignatiesysteem. 

Artikel 5
de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op de privatisering van het openbaar domein 
(2020-2025) zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019, wijzigt naar 1 januari 2021 met 
uitzondering van de onder art. 2, §3 genoemde “containers” en “werfinstallaties” en onder art. 2, §5 
genoemde “private leidingen”. 

Artikel 6
conform art. 2, 1° van het Decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel 
bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis, een volledige vrijstelling toe te staan van de 
retributie die de vergunninghouder moet betalen voor 2020 met uitzondering van de retributie voor de 
bestuurderspas.

Artikel 7
conform art. 2, 2° van het Decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel 
bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis, een volledige vrijstelling toe te staan van de 
belasting die de vergunninghouder moet betalen voor 2020

Artikel 8
de wijzigingen worden verwerkt in een geactualiseerde en gecoördineerde versie van de betrokken 
reglementen.

Artikel 9
dit reglement wordt bekend gemaakt conform art. 286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 10
conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, brengt de gemeente de toezichthoudende overheid op 
de hoogte van de bekendmaking van dit reglement. 

4 2020_GR_00272 Vrijstelling voor het betalen van huur/concessievergoeding 
voor de periode van 1 maart 2020 tot en met  31 december 
2020 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Sinds 12 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad diverse maatregelen genomen in de bestrijding van het 
corona-virus met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en meer specifiek op het handels-,shopping 
en horecagebeuren als gevolg.

Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat winkels en horecazaken verplicht werden de deuren te sluiten. 
Respectievelijk sinds midden mei en begin juni mogen winkels en horeca-zaken opnieuw de deuren openen 
mits het naleven van strikte corona-richtlijnen. 

Diverse gemeentelijke accommodaties worden in het handels-, shopping-, en horecagebeuren verhuurd of in 
concessie gegeven.
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Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de huur/concessievergoeding voor de periode van maart 2020 
tem december 2020 kwijt te schelden als steunmaatregel. Het is daarbij belangrijk dat deze vrijstelling 
terechtkomt bij de effectieve uitbater. 

Voor het bestuur betekent dit een minderontvangst van 132.580,30 Euro.

De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten door deze steunmaatregel 
opvangen. 

Het gaat over volgende contracten:

- De Ben Marine (Kegelbaan)

-Dranken Van Eetvelde nv (cultuurcafé Ter Vesten)

- Joco (Koetshuis Cortewalle)

- Molen van Doel (Molen van Doel)

- Halykarnas (gebouw Grote Markt)

- Aangenaam Winkelen Beveren vzw (bureel Grote Markt)

- Antonissen Bart (feestzaal parochiecentrum Vrasene)

- BAB (Cafetaria sporthal Melsele)

- Asterix Dames (cafetaria sporthal Beveren)

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
als steunmaatregel de huurders en concessionarissen die een gemeentelijke accommodatie in het handels-, 
shopping-, en horecagebeuren voor de periode van maart 2020 tot en met december 2020 vrij te stellen van 
het betalen van huur of concessievergoeding op voorwaarde dat deze vrijstelling terechtkomt bij de 
effectieve uitbater. 

5 2020_GR_00273 Vrijstelling voor het betalen van huur voor 
sportaccommodaties met jaarhuurcontract voor de periode 
van 1 april 2020 tot en met  31 december 2020 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Sinds 12 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad diverse maatregelen genomen in de bestrijding van het 
corona-virus met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en meer specifiek op het sportgebeuren tot 
gevolg.
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Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat het gebruik van sportaccommodaties voor een bepaalde periode, 
zowel in- als outdoor, volledig verboden werd. De maatregelen werden bijgesteld toen het aantal 
coronabesmettingen in een neerwaartse lijn zat. De huidige trends geven echter aan dat verstrenging en 
bijgevolg minder tot geen gebruik van de accommodaties weer aan de orde is. 

Diverse gemeentelijke sportaccommodaties worden op basis van een jaarhuurcontract verhuurd aan 
sportclubs. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de huur voor de periode van april 2020 tem december 2020 
kwijt te schelden als steunmaatregel voor de sportclubs.

Voor het bestuur betekent dit een minderontvangst van 36.542,25 Euro.

De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijk minderontvangsten door deze tegemoetkoming 
opvangen. 

Het gaat over volgende huurcontracten:

- Asterix Dames (zaal sporhal De Meerminnen en sporthal Kieldrecht)

- Atletiek Volharding (atletiekhal, atletiekterrein, cafetaria en kleedkamers)

- Baseball Beveren (terreinen, cafetaria en kleedkamers)

- Basics Melsele (Syneyzaal sporthal Melsele)

- Beverse Honden Vereniging (terrein)

-Bosdam voetbal (J-terrein, K-terrein en nieuwbouw)

- Red Star Haasdonk voetbal (A-terrein, B-terrein, C-terrein, cafetaria en kleedkamers)

- KSK Kieldrecht voetbal (A-terrein, B-terrein, cafetaria en kleedkamers)

- Pegasus vliegclub Kieldrecht (terrein en clublokaal)

- Svelta Melsele voetbal (A-terrein,B-terrein, C-terrein, cafetaria en kleedkamers)

- Schuttersvereniging Sint-Barbara Melsele (schutterslokaal)

- Eendracht Verrebroek (A-terrein,B-terrein, cafetaria en kleedkamers)

-HvArts Vrasene (hondentraining) (terrein)

- Van de Ven Bert (Frema voetbalkantine)

- Vergauwen Brigitte (cafetaria sporthal Haasdonk)

-Voetbal KFC Vrasene (A-terrein,B-terrein, C-terrein, cafetaria en kleedkamers) 

 
Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
als steunmaatregel de sportclubs die op jaarbasis gemeentelijke sportaccommodatie huren voor de periode 
van april 2020 tem december 2020 vrij te stellen van het betalen van huur.

6 2020_GR_00287 Groepsaankoop elektriciteit - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Eandis organiseerde vroeger de groepsaankopen elektriciteit voor de gemeenten. Sinds de fusie met Infrax 
heeft Fluvius beslist dit niet meer te doen. Een aantal Wase gemeenten stapten eerder in op de 
groepsaankoop waaronder de gemeente Beveren. Op 1 januari 2021 loopt ons huidig contract af. Het Vlaams 
Energiebedrijf nv (VEB) werd in 2012 opgericht door de Vlaamse regering op basis van het decreet van 
15/07/2011. Het VEB is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van privaat recht (nv) en heeft 
rechtspersoonlijkheid. Eén van de haar toegewezen taken volgens het decreet van 15/07/2011 is het leveren 
van gas en elektriciteit en het faciliteren, het aanbieden en het coördineren van energiediensten om 
energiebesparende maatregelen en milieuvriendelijke energieproductie in gebouwen te verwezenlijken.

Er werden verschillende pistes onderzocht:

1) eigen aanbesteding        te complex dossier en gebrek aan voldoende kennis om dit lastenboek op te 
maken omdat in het verleden Eandis die contracten altijd opmaakte

2) Vlaams Energiebedrijf    het Vlaams energiebedrijf (VEB) levert als aankoopcentrale groene elektriciteit en 
aardgas aan alle publieke diensten die er gebruik van willen maken maar kan geen groene stroom leveren 
van de Wase Wind. Zowel VEB als Wase Wind hebben laten weten dat ze niet met elkaar tot een 
voereenkomst zijn gekomen

3) Interwaas

Er wordt voorgesteld om voor elektriciteit te werken met Interwaas. Voor aardgas kan met het VEB als 
aankoopcentrale gewerkt worden. Interwaas voorziet  in de timing een toewijzing op de raad van bestuur 
van 17 november. Het betreft een contract voor 3 jaar. Verdere specificaties omtrent het lastenboek zijn 
opgesomd in de begeleidende brief van Interwaas. Belangrijk element is wel dat de groene stroom echt is via 
een garantie van oorsprong. De groene stroom met geleverd worden van Wase installaties.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
in te stappen in de groepsaankoop voor elektriciteit georganiseerd door Interwaas.

Artikel 2
voor aardgas via het VEB als aankoopcentrale te werken en een voorstel te vragen aan het VEB.

7 2020_GR_00285 Voorlopige vaststelling ontwerp RUP "wijziging BPA 
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Begraafplaats" - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
PROCEDURE

Het college besliste in zitting van 20 april 2020 om over te gaan op een schriftelijke adviesvraag in plaats van 
de organisatie van een fysieke plenaire vergadering, dit gezien de huidige coronacrisis en conform VCRO art. 
2.2.20. 

Op 3 juni 2020 werd het RUP geadviseerd door de gecoro. Het advies is voorwaardelijk gunstig, waarbij 1) het 
minimaal aantal fietsstalplaatsen moest worden opgetrokken, 2) aandacht moest komen voor voldoende 
overdekte fietsstalplaatsen, 3) aandacht moest komen voor de combinatie tussen recreatie en de sereniteit 
van de begraafplaats, 4) aandacht moet komen voor voldoende buffering tussen recreatie en de 
begraafplaats. .

Op basis van de adviezen van de instanties  werd het voorontwerp herwerkt tot ontwerp RUP.

Op 12 oktober 2020 besliste het college het ontwerp van RUP aan de gemeenteraad voor te leggen voor 
voorlopige vaststelling.

Het voorlopig vastgestelde ontwerp-RUP dient overeenkomstig artikel 2.2.14 en volgende van de VCRO 
bekendgemaakt en onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. De resultaten daarvan 
worden, na advisering door de GECORO, ter beoordeling aan de gemeenteraad voorgelegd.

TOELICHTING RUP WIJZIGING BPA BEGRAAFPLAATS

Algemene doelstelling: herintekening BPA volgens huidige standaarden (flexibel)

Het oude plan was zeer gedetailleerd ingetekend en liet geen flexibiliteit toe, één van de redenen waarom 
het plan gewijzigd moest worden. Huidig plan werkt met flexibele overlappende zoneringen. Als het ware 
wordt één grote parkzone gecreëerd met daarin publieke en recreatieve functies. 

Creatie van een cluster publieke en recreatieve functies

Uitbreiding recreatiezone  (voetbal) aan de westelijke zijde van het plan. Hierbij wordt één volwaardig plein 
gecreëerd aan de zuidelijke zijde van de insteekweg, één oefenplein aan de noordelijke zijde van de 
insteekweg. Tussen het hoofdplein en de begraafplaats kan de noodzakelijke bebouwing (tribune, 
kleedkamers, cafeteria) terecht. 

Versterken van de bestaande recreatieve functies aan de zuidoostelijke zijde van het plan. De exacte locatie 
van deze functies klopte niet met de intekening van het oude BPA, dit is rechtgezet. 

Mogelijkheid tot creatie van nieuwe publiek toegankelijke functie aan de oostelijke zijde van het plangebied. 
Deze percelen worden momenteel gebruikt als weiland en zijn volgens het oude BPA ingetekend als 
groenzone. Er wordt voorgesteld om een deel van deze zone te gebruiken voor volkstuintjes en een deel voor 
een plukboerderij. Beide functies hebben een rechtstreeks nut voor de omliggende wijk. Gezien deze 
gronden geen eigendom zijn van de gemeente dient een voorkooprecht ingetekend te worden. Hiernaast is 
het aan te raden met de eigenaar in overleg te gaan om een mogelijke gebruiksovereenkomst / aankoop 
mogelijk te maken. 

Bevestigen van een goede bereikbaarheid en voldoende parkeervoorzieningen
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Het plan voorziet een verdere toegankelijkheid van de begraafplaats en recreatie door een verweving van 
het gebied met omliggende trage wegen. De doorgankelijkheid van het plangebied wordt gemaximaliseerd 
(enkel voor de trage weggebruiker). Aansluiting kan gemaakt worden op het Levergem. 

Hiernaast worden de bestaande sterke parkeervoorzieningen efficiënt ingericht en uitgebreid. Een belangrijk 
element was het behoud van de bestaande dreef. Voorstel is om de oostelijke gracht tegen de hondenschool 
in te buizen voor uitbreiding van de parking. Hierdoor kan een dubbele parkeerweg met schuine 
parkeerplaatsen ingericht worden (hoek 60° ipv. 90°). Hierdoor ontstaan 30 bijkomende parkeerplaatsen en 
drie bijkomende parkeerplaatsen voor mensen met een verminderde mobiliteit. Dit brengt het totaal aantal 
parkeerplaatsen op 105 (maximaal in te richten naargelang noodzaak). Aansluitend op de ingang van de 
begraafplaats en de nieuwe wegel naar de voetbalzone wordt een afzetzone gecreëerd. 

De parkeervoorzieningen voor de nieuwe recreatiezone (voetbal) wordt bijgevolg volledig verwerkt in de 
bestaande (uit te breiden) parking. Hierdoor blijft de Kromstraat gevrijwaard. De parking takt rechtstreeks 
aan op de nieuwe recreatiezone met een nieuw te creëren doorsteekweg tussen de parking en de voetbal. 
Deze doorsteekweg zal op of langs de aanwezige gracht lopen. 

Wegwerken ongewenste uitdoofscenario's

Het oude BPA voorzag een uitdoofscenario voor de woning gelegen in de Kromstraat (aan de dienstweg) en 
voor de loods aan de achterzijde van de Glazenleeuwstraat. Beide uitdoofscenario's zijn onwenselijk en 
worden weggewerkt.

Mits akkoord van de gemeenteraad wordt het bijgevoegde ontwerp-RUP wijziging BPA begraafplaats, 
bestaande uit een toelichtingsnota, een plan voorkooprecht, een grafisch register m.b.t. planbaten en 
planschade, een grafisch plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften voorlopig vastgesteld.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp gemeentelijk RUP Wijziging BPA Begraafplaats, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan 
voorkooprecht, een grafisch plan, een grafisch register m.b.t. planbaten & -schade én bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften voorlopig vast te stellen.

8 2020_GR_00265 Vernieuwen telefonie in kader van verhuis naar het nieuwe 
Administratief Centrum - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In het kader van de verhuis naar het nieuwe AC moet de telefonie vernieuwd worden. Dit gebeurt samen met 
de politiediensten WaNo.

Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk telefoontoestellen te recupereren voor de Politie. Dit zijn toestellen 
die vervangen worden door softphones op de gemeente.

De politiediensten WaNo werken sinds eind oktober 2019 met een tijdelijke oplossing. Voor deze oplossing 
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werd een contract afgesloten voor 1 jaar (testperiode/POC). Na tussentijdse evaluatie blijkt nu dat het 
product niet voldoet aan de verwachtingen. Het uitblijven van de beloofde opname-apparatuur is één van de 
redenen waarom de politiezone niet wenst verder te gaan met de huidige oplossing. 

Vandaar wordt er voorgesteld een dossier op te starten via de kanselarij van de 1ste minister.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 370 000 EUR exclusief btw of 447 700 EUR inclusief 21% 
btw op 4 jaar.

De kostprijs omvat o.a.:

 het leveren van de diverse hardware m.b.t. de telefooncentrale;
 het leveren van een opname-apparatuur voor de Politie;
 het leveren van +- 500 soft-phones (uitrol over langere termijn);
 het implementeren van een firewall;
 de dienstverlening betreffende: professionele cloud services;
 het organiseren van een 3 daagse training;
 het afroepen van meerdere reserve dagen voor de implementatie en configuratie van de 

telefooncentrale;
 het aanleveren van de nodige licenties (OTEC) voor alle telefonie apparatuur;
 een onderhoudscontract voor alle hardware.

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

Er wordt via het raamcontract van de kanselarij van de 1ste minister hiervoor een mini-competitie 
georganiseerd.

Het dossier zal worden voorgelegd aan de Politiezone voor een delegatiebesluit.

De dienst Informatica geeft een gunstig advies.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel tot het vernieuwen van de telefonie in kader van verhuis naar het nieuwe Administratief Centrum.

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 370 000 EUR exclusief btw, 
of 447 700 EUR inclusief btw op 4 jaar.

Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure (aankoopcentrale) te kiezen.

9 2020_GR_00281 Samenwerkingsovereenkomst met vzw Aangenaam Winkelen 
Beveren - Goedkeuring
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Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van samenwerkingsovereenkomst 
tussen handelaarsvereniging vzw Aangenaam Winkelen Beveren en de gemeente Beveren.

De overeenkomst vertrekt van een modelovereenkomst van VVSG en heeft een dubbele doelstelling:

 duidelijke afspraken maken over verwachtingen en verplichtingen tussen beide partijen. Het betreft 
vooral het explicitieren van reeds bestaande, informele afspraken. 

 weerleggen van het vermoeden van verzelfstandiging.

Voor afspraken over aanbestedingen en overheidsopdrachten wordt, in overeenstemming met de 
aanbevelingen van het auditverslag van 10/08/2020, een aparte bijlage toegevoegd aan de overeenkomst.

Op 7 oktober werd de overeenkomst toegelicht tijdens een 5e gemeenteraadscommissie.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met het voorstel van samenwerkingsovereenkomst met vzw Aangenaam Winkelen Beveren 
en de bijhorende afspraken rond overheidsopdrachten.

10 2020_GR_00266 Herplaatsen van de lopende verzekeringspolissen van de 
gemeente en het OCMW Beveren en de Politiezone Wano  - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De verzekeringen van het OCMW, de gemeente Beveren en de Politiezone vervallen op 01 januari 2021. De 
verzekeringspolissen dienen dus herplaatst te worden. 

In zitting van 18 mei 2020 heeft het college de firma AON aangesteld om voor de nodige begeleiding te 
zorgen bij de gunningsprocedure en de latere opvolging.

Inmiddels werd hiervoor een selectiedraad en lastenboek opgesteld.

De totale uitgave op jaarbasis wordt geraamd op 550 000,00 EUR (0% btw).

OMSCHRIJVING GEMEENTE OCMW POLITIEZONE TOTAAL
TOTAAL 1 JAAR    390 000 EUR 10 000 EUR 150 000 EUR    550 000 EUR
TOTAAL 4 JAAR 1 560 000 EUR 40 000 EUR 600 000 EUR 2 200 000 EUR

Het college van burgemeester en schepenen kan in gevallen van dwingende en onvoorziene 
omstandigheden op eigen initiatief de lastvoorwaarden goedkeuren en dit overeenkomstig artikel 269 van 
het decreet lokaal bestuur.
Motivatie: de ingangsdatum van het nieuwe contract moet op 1/01/2021 starten en het nazicht van de 
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kandidaturen en de offertes is zeer omvangrijk en vraagt de nodige tijd. Gelet op de hoogdringendheid van 
dit dossier en de complexiteit heeft het college van burgemeester en schepenen omwille van dwingende en 
onvoorziene omstandigheden op eigen initiatief de lastvoorwaarden goedgekeurd en dit overeenkomstig 
art.56, § 4 met toepassing van artikel 269, van het decreet lokaal bestuur.

De polissen worden afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met verlenging van opeenvolgende periodes van 
1 jaar, met een totale duurtijd van 4 jaar. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

De Politiezone heeft zijn delegatie gegeven tijdens de Politieraad van 27 augustus 2020.
Het OCMW heeft zijn delegatie gegeven tijdens het Vast Bureau van 3 augustus 2020.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het dossier, het herplaatsen van de lopende verzekeringspolissen van de gemeente en 
het OCMW Beveren en de Politiezone Wano, en dit overeenkomstig art.56, § 4 met toepassing van artikel 269, 
van het decreet lokaal bestuur. 

11 2020_GR_00282 Kaderovereenkomst Fluvius duurzame gebouwen  - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In het verleden werd een kaderovereenkomst aangegaan met EANDIS. In dat kader werd onder andere het 
monitoringsysteem E-lyse uitgebouwd en werd een eerste energieaudit uitgevoerd die resulteerde in het 
energiezorgplan (EZP). Via EANDIS werden de maatregelen uit het EZP verder geconcretiseerd en 
gerealiseerd. 

Na de fusie van EANDIS en Infrax werd een nieuwe kaderovereenkomst opgemaakt. De nieuwe 
kaderovereenkomst bevat onder andere:

1. geen verplichting tot exclusief engagement met Intergem;
2. regeling voor de datatoegang met betrekking tot data van digitale meters van de gemeente;
3. opzetten van een energiezorgsysteem dat bestaat uit:

1. energiemanagementsoftware (E-lyse)
2. formuleren van energie-advies (EZP);

4. onbepaalde duur;
5. de DNB kan taken uitvoeren in ontwerp, aanbesteding en uitvoering;
6. vergoedingen voor de geleverde prestaties per project via aparte overeenkomst;
7. einde overeenkomst mogelijk per 1 januari van het eerstkomende kalenderjaar.

In het verleden werd reeds beroep gedaan op dergelijk kaderovereenkomst voor de realisatie van het eerste 
energiezorgplan. Om de technische dienst te ontlasten en vooral ook omwille van de monitoring en adviezen 
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is het aan te raden de kaderovereenkomst goed te keuren. Op die manier kan de expertise van Fluvius 
versterkend werken in het kader van de energiedossiers.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de kaderovereenkomst Duurzame gebouwen tussen de gemeente en Intergem, Franz Courtensstraat 11, te 
Dendermonde goed te keuren.

12 2020_GR_00267 Gunning onderhouden van diverse Beverse sporthallen - 
aanpassen raming - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Gezien de looptijd van het onderhoud voor meerdere sporthallen reeds enige tijd verliep, werd, in 
samenwerking met de Technische dienst gebouwen, een nieuw bestek opgesteld. Meerdere gebouwen 
hebben verschillende (reeds vervallen) einddata, waardoor er bij de nieuwe overeenkomst getracht wordt te 
streven naar uniforme einddata. Er wordt voorzien om de nieuwe overeenkomst te laten aanvangen op 1 
januari 2021, dit met een initiële looptijd van één jaar. 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.

In zitting van 26 mei 2020 werden de lastvoorwaarden goedgekeurd door de gemeenteraad. Op 5 juni 2020 
werd het bestek gepubliceerd.
De uiterlijke indieningsdatum werd vastgelegd op 13 juli 2020. Er werden 3 offertes ontvangen (bedragen 
inclusief btw en op basis van onderhoud gedurende 4 jaar):

 

Offerte 
onderhoud 
zonder 
waarborg 

Totaalscore 
onderhoud zo
nder 
waarborg 

Offerte 
onderhoud met 
waarborg 

Totaalscore 
onderhoud 
met waarbor
g 

Cofely Services nv, Egide 
Walschaertsstraat 15K, 2800 Mechelen

473 128,13 EUR 
inclusief btw

81 punten
702 253,02 EUR 
inclusief btw

68 punten

TPF-Utilities nv, de Haveskerckelaan 46, 
1190 Brussel

326 222,92 EUR 
inclusief btw

67 punten
584 611,37 EUR 
inclusief btw 

52 punten
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Cegelec Building Services, Havenlaan 
86C, 1000 Brussel

360 433,80 EUR 
inclusief btw

84 punten
456 554,96 EUR 
inclusief btw 

79 punten

 
De opdracht wordt gegund op basis van volgende gunningscriteria:

 Prijs (op 40 punten)
 Dienstverlening (op 40 punten)
 Interventietermijnen (op 20 punten)

Cegelec Building Services (Vinci Facilities) behaalt zowel voor het onderhoud zonder waarborg als het 
onderhoud met waarborg de hoogtse score (respectievelijk 84 punten en 79 punten).  In het verslag van 
nazicht is de achterliggende beoordeling opgenomen. 

De Technische dienst gebouwen adviseert gunstig voor de toewijzing aan Cegelec Building Services (Vinci 
Facilities).
Zoals voorzien bij de goedkeuring van de lastvoorwaarden toe wordt de vraag tot het kiezen van de meest 
wenselijke formule eveneens voorgelegd aan het college. 

De meest voordelige offerte met waarborg ligt 17,86 % boven de raming.
De Technische dienst gebouwen verklaart echter dat de gehanteerde prijzen wel marktconform zijn. Om 
deze opdracht te kunnen gunnen, dient de gemeenteraad de raming aan te passen naar het 
inschrijvingsbedrag van Cegelec Building Services (Vinci Facilities), zijnde 456 554,96 EUR inclusief btw.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de raming voor het onderhouden van meerdere sporthallen te gemeente Beveren gedurende vier jaar aan te 
passen naar het inschrijvingsbedrag (onderhoud met waarborg) conform het voorstel van  Cegelec Building 
Services (Vinci Facilities) naar het inschrijvingsbedrag van 456 554,96 EUR inclusief btw. 

13 2020_GR_00262 Pachtverbreking realisatie fietspad F425 (tussen P&R Melsele 
en Trepelandstraat) - Goedkeuring

Motivering

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

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te nemen gronden is 
kadastraal gekend 9de afdeling, sectie E deel van nummer 123A. Overeenkomstig het opmetingsplan, 
opgemaakt door Luc Vande Velde, beëdigd landmeter te Gent op 26 februari 2020, is de inneming gekend als 
lot 14 en heeft deze een oppervlakte van 323,95 m².

Aangezien er op dit perceel nog een pachter zit, dient eerst de pacht verbroken te worden.
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Met de pachter werd een akkoord in der minne bereikt.
De belofte tot pachtverbreking werd ondertekend op 28 september 2020.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie E deel van nummer 123A met een oppervlakte van 
323,95 m² de pacht te verbreken voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en 
Trepelandstraat) in Melsele;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

14 2020_GR_00260 Kosteloze grondverwerving Oude Dorpsstraat te Vrasene - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college verleende in zitting van 4 november 2019 een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
meergezinswoning met 14 appartementen en een halfondergrondse parking, Oude Dorpsstraat te Vrasene.

Voor de realisatie van de rooilijn dient de grond voor de rooilijn nog overgedragen te worden in het 
openbaar domein.

Deze gronden zijn kadastraal gekend 4de afdeling, sectie C nummers 1675N, 1675P en 1675N. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Dries Roos, beëdigd landmeter te Brasschaat op 23 
augustus 2020, hebben deze gronden een totale oppervlakte van 65,21 m².

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gronden gelegen voor de rooilijn in de Oude Dorpsstraat in Vrasene, kadastraal gekend 4de afdeling, 
sectie C nummers 1675N, 1675P en 1675R met een oppervlakte van 65,21 m² kosteloos over te nemen voor 
opname in het openbaar domein; 

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

15 2020_GR_00242 Verkoop lot 30, Eedverbondlaan te Melsele - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad heeft in openbare vergadering van 7 april 2020 beslist 3 percelen bouwgrond aan de 
Eedverbondlaan te Melsele (verkaveling A. Farnèselaan-Gaverlandstraat fase 2) te verkopen volgens het 
reglement bescheiden gronden. Het betreffen 2 gesloten kavels met een oppervlakte van 189,31 m² en 1 
halfopen kavel met een oppervlakte van 278,73 m².

De nodige publiciteit werd gevoerd en het college nam kennis van de kandidaturen met het oog op het 
ondertekenen van de verkoopsovereenkomsten.

Voor volgend lot werd op 14 september 2020 de verkoopsovereenkomst getekend en het voorschot reeds 
overgeschreven:

Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte
30 9de afd., sectie G nummer 780A/dl 189,31 m²

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
lot 30, Eedverbondlaan te Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G deel van nummer 780A met een 
oppervlakte van 189,31 m², te verkopen;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

16 2020_GR_00261 Verkoop lot 31,  Eedverbondlaan te Melsele - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad heeft in openbare vergadering van 7 april 2020 beslist 3 percelen bouwgrond aan de 
Eedverbondlaan te Melsele (verkaveling A. Farnèselaan-Gaverlandstraat fase 2) te verkopen volgens het 
reglement bescheiden gronden. Het betreffen 2 gesloten kavels met een oppervlakte van 189,31 m² en 1 
halfopen kavel met een oppervlakte van 278,73 m².

De nodige publiciteit werd gevoerd en het college nam kennis van de kandidaturen met het oog op het 
ondertekenen van de verkoopsovereenkomsten.

Voor volgend lot werd op 25 september 2020 de verkoopsovereenkomst getekend en het voorschot reeds 
overgeschreven:

Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte
31 9de afd., sectie G nummer 780A/dl 278,73 m²

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 
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Artikel 1
lot 31, Eedverbondlaan te Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G deel van nummer 780A met een 
oppervlakte van 278,73 m², te verkopen;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

17 2020_GR_00263 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 E deel van nummer 123A. Het perceel heeft een oppervlakte van 
323,95 m² volgens het opmetingsplan opgemaakt door Luc Vande Velde, beëdigd landmeter te Gent op 12 
november 2019.

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

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
 de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie E deel van nummer 123A met een oppervlakte van 
323,95 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.

18 2020_GR_00264 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.
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Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te nemen gronden is 
kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 498A. Het perceel heeft een oppervlakte van 
557,31 m² volgens het opmetingsplan opgemaakt door Luc Vande Velde, beëdigd landmeter te Gent op 12 
november 2019.

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

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 498A met een oppervlakte van 557,31 
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.

19 2020_GR_00275 Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 
gemeentelijke basisschool Beveren  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De directeur en de onderwijscel stellen voor het schooljaar 2020-2021 de volgende aanwending van het 
lestijdenpakket voor :

 Kleuteronderwijs :

 Er waren op 1 februari 2020  -  123 kleuters ingeschreven in de Centrumschool.

Dat resulteert in 163 lestijden.

 Er werden 21 SES-lestijden en 9 uur kinderverzorging toegekend door het Ministerie.

 Voorstel aanwending :                 6 klastitularissen ( 1 peuterklas + 5 klassen)
                                                     1 zorgcoordinator
                                                     2 zorgleerkrachten  
                                                     2 leermeesters Lichamelijke Opvoeding
                                                     1 kinderverzorgster

Lager onderwijs :

In de Centrumschool waren er op 1 februari 2020  -  270 leerlingen ingeschreven.

Dit geeft recht op 338 lestijden.

Het Departement heeft 40 SES-lestijden, 21 uren zorg, 5 uren ICT, 14 uren katholieke godsdienst toegekend.



19/33

 Voorstel aanwending :      14 klastitularissen  
                                                       2 zorgcoördinatoren 
                                                        1 zorgleerkracht
                                                       2 leermeesters Lichamelijke Opvoeding
                                                       1 leermeester katholieke godsdienst
                                                       2 leermeesters niet confessionele zedenleer
                                                       1 leermeester islamitische godsdienst
                                                       1 leermeester protestantse godsdienst

 

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool te Beveren voor het schooljaar 
2020-2021, conform het voorgelegd voorstel, goed te keuren.

20 2020_GR_00276  Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 
gemeentelijke basisschool Haasdonk - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De directeur en de onderwijscel stellen voor het schooljaar 2020-2021 de volgende aanwending van het 
lestijdenpakket voor :

 Kleuteronderwijs :

 Er waren op 1 februari 2020  -  106 kleuters ingeschreven

Dat resulteert in 140 lestijden.

 Er werden 10 SES-lestijden en 9 uren kinderverzorging toegekend door het Ministerie.

 Voorstel aanwending :      6 klastitularissen ( 1 peuterklas + 5 klassen)
                                                     1 zorgleerkracht  
                                                    1 leermeester Lichamelijke Opvoeding
                                                    1 kinderverzorgster

Lager onderwijs :

Er waren  op 1 februari 2020  -  176 leerlingen ingeschreven.

Dit geeft recht op 221 lestijden.

Het Departement heeft 10 SES-lestijden, 16 uren zorg, 4 uren ICT, 12 uren katholieke godsdienst toegekend.
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 Voorstel aanwending :      10 klastitularissen  
                                                       1 zorgcoördinator 
                                                       2 leermeesters Lichamelijke Opvoeding
                                                       2 leermeesters katholieke godsdienst
                                                       1 leermeester niet confessionele zedenleer
                                                       1 leermeester islamitische godsdienst
                                                        1 leermeester protestantse godsdienst

Verder wordt voorgesteld om de betrekking van mentor (aanvangsbegeleiding) voor het lager onderwijs in 
de scholengemeenschap te behouden. De resultaten van de mentorwerking zijn zeer positief.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool te Haasdonk voor het schooljaar 
2020-2021, conform het voorgelegde voorstel, goed te keuren.

21 2020_GR_00277  Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 
gemeentelijke basisschool te Kallo/Lindenlaan - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De directeur en de onderwijscel stellen voor het schooljaar 2020-2021 de volgende aanwending van het 
lestijdenpakket voor :

 Kleuteronderwijs :

 Er waren op 1 februari 2020  -  117 kleuters ingeschreven in de school van Kallo en 157 kleuters in de 
Lindenlaanschool

Dat resulteert in 359 lestijden.

 Er werden 27 SES-lestijden en 14 uren kinderverzorging toegekend door het Ministerie.

 Voorstel aanwending :      14 klastitularissen (Kallo : 1 peuterklas + 6 klassen - Lindenlaan : 1 peuterklas + 6 
klassen)
                                                     1 zorgcoordinator in de Lindenlaan
                                                     5 zorgleerkrachten  (2 in Kallo en 3 in de Lindenlaan)
                                                     3 leermeesters Lichamelijke Opvoeding (1 in kallo en 2 in de lindenlaan)
                                                     3 kinderverzorgsters (1 in Kallo en 2 in de Lindenlaan)

Lager onderwijs :

Er waren  op 1 februari 2020  -  178 leerlingen ingeschreven in de school van Kallo en 288 leerlingen in de 
Lindenlaanschool.

Dit geeft recht op 582 lestijden.
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Het Departement heeft 38 SES-lestijden, 36 uren zorg, 10 uren ICT, 28 uren katholieke godsdienst toegekend. 
Er worden 4 u uit het pakket genomen om 32 u katholieke godsdienst in te richten.

 Voorstel aanwending :      23 klastitularissen  (10 klassen in Kallo en 13 klassen in de lindenlaanschool)
                                                       5 zorgleerkrachten (3 kallo en 2 lindenlaan)
                                                       2 zorgcoordinatoren in de lindenlaan
                                                       4 leermeesters Lichamelijke Opvoeding (2 kallo en 2 lindenlaan)
                                                       2 leermeesters katholieke godsdienst (1 kallo en 1 lindenlaan)
                                                       2 leermeesters niet confessionele zedenleer (1 kallo en 1 lindenlaan)
                                                       3 leermeesters islamitische godsdienst (2 kallo en 1 lindenlaan)
                                                       1 leermeester protestantse godsdienst (kallo)
                                                     

 

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool te Kallo/Lindenlaan voor het 
schooljaar 2020-2021, conform het voorgelegde voorstel, goed te keuren

22 2020_GR_00278 Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2020-2021  
gemeentelijke basisschool te Melsele - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De directeur en de onderwijscel stellen voor het schooljaar 2020-2021 de volgende aanwending van het 
lestijdenpakket voor :

 Kleuteronderwijs :

 Er waren op 1 februari 2020  -  144 kleuters ingeschreven

Dat resulteert in 186 lestijden.

 Er werden 15 SES-lestijden en 9 uren kinderverzorging toegekend door het Ministerie.

 Voorstel aanwending :      7 klastitularissen (peuterklas + 6 klassen)
                                                     2 zorgleerkrachten
                                                     1 leermeester Lichamelijke Opvoeding
                                                     1 kinderverzorgster

Lager onderwijs :
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Er waren  op 1 februari 2020  -  315 leerlingen ingeschreven.

Dit geeft recht op 383 lestijden.

Het Departement heeft 27 SES-lestijden, 24 uren zorg, 6 uren ICT, 20 uren katholieke godsdienst toegekend.

 Voorstel aanwending :      17 klastitularissen  
                                                       1 zorgcoördinator
                                                       3 zorgleerkrachten
                                                       2 leermeesters Lichamelijke Opvoeding
                                                       katholieke godsdienst (wordt gegeven door klastitularissen)
                                                       1 leermeester niet confessionele zedenleer
                                                       1 leermeester islamitische godsdienst

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool te Melsele voor het schooljaar 
2020-2021, conform het voorgelegde voorstel, goed te keuren.

23 2020_GR_00279 Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 
gemeentelijke basisschool te Vrasene - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De directeur en de onderwijscel stellen voor het schooljaar 2020-2021 de volgende aanwending van het 
lestijdenpakket voor :

 Kleuteronderwijs :

 Er waren op 1 februari 2020  -  77 kleuters ingeschreven

Dat resulteert in 113 lestijden.

 Er werden 12 SES-lestijden en 8 uren kinderverzorging toegekend door het Ministerie.

 Voorstel aanwending :      4 klastitularissen (1 peuterklas + 3 klassen)
                                                    1 zorgcoordinator
                                                    1 zorgleerkracht
                                                    1 leermeester Lichamelijke Opvoeding
                                                    2 kinderverzorgsters

Lager onderwijs :

Er waren  op 1 februari 2020  -  136 leerlingen ingeschreven.

Dit geeft recht op 182 lestijden.

Het Departement heeft 17 SES-lestijden, 13 uren zorg, 2 uren ICT, 10 uren katholieke godsdienst toegekend.
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 Voorstel aanwending :        6 klastitularissen  
                                                       1 zorgcoördinator
                                                       2 zorgleerkrachten
                                                       1 leermeester Lichamelijke Opvoeding
                                                       1 leermeester katholieke godsdienst 
                                                       1 leermeester niet confessionele zedenleer
                                                       1 leermeester islamitische godsdienst
                                                       1 leermeester protestantse godsdienst

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool te Vrasene voor het schooljaar 
2020-2021, conform het voorgelegde voorstel, goed te keuren.

24 2020_GR_00280 Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 
gemeentelijke basisschool te Kieldrecht - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De directeur en de onderwijscel stellen voor het schooljaar 2020-2021 de volgende aanwending van het 
lestijdenpakket voor :

 Kleuteronderwijs :

 Er waren op 1 februari 2020  -  105 kleuters ingeschreven

Dat resulteert in 139 lestijden.

 Er werden 11 SES-lestijden en 9 uren kinderverzorging toegekend door het Ministerie.

 Voorstel aanwending :                 6 klastitularissen (peuterklas + 5klassen)
                                                     1 zorgleerkracht
                                                     1 leermeester Lichamelijke Opvoeding
                                                     1 kinderverzorgster

Verder wordt voorgesteld om de betrekking van mentor (aanvangsbegeleiding) voor het kleuteronderwijs in 
de scholengemeenschap te behouden.  De resultaten van de mentorwerking zijn zeer positief.

Lager onderwijs :

Er waren  op 1 februari 2020  -  167 leerlingen ingeschreven.

Dit geeft recht op 211 lestijden.

Het Departement heeft 11 SES-lestijden, 16 uren zorg, 3 uren ICT, 10 uren katholieke godsdienst toegekend. 
Er worden 2 u uit het pakket genomen om 12 u katholieke godsdienst in te richten.
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 Voorstel aanwending :                   7 klastitularissen 
                                                       1 zorgcoördinator
                                                       1 zorgleerkracht
                                                       2 leermeesters Lichamelijke Opvoeding
                                                       katholieke godsdienst (wordt gegeven door klastitularissen)
                                                       2 leermeesters niet confessionele zedenleer
                                                       1 leermeester islamitische godsdienst
                                                       1 leermeester protestantse godsdienst

 

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de aanwending van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool te Kieldrecht voor het schooljaar 
2020-2021, conform het voorgelegd voorstel, goed te keuren.

25 2020_GR_00284 Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 
Gemeentelijk Technisch Instituut te Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Als bijlage een overzicht van de aanwending van de uren-leraar in het gemeentelijk technisch instituut voor 
het schooljaar 2020-2021.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de aanwending van het lestijdenpakket voor het Gemeentelijk Technisch Instituut voor het schooljaar 2020-
2021 goed te keuren

26 2020_GR_00274 Aanwending lestijdenpakket 2020-2021 Kunstacademie te 
Beveren  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Als bijlage een overzicht van de aanwending van het lestijdenpakket van de kunstacademie Beveren voor het 
schooljaar 2020-2021
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde aanwending van het lestijdenpakket voor Kunstacademie Beveren voor het schooljaar 2020-
2021 goed te keuren.

27 2020_GR_00269 Verlenging Erfpunt, beleidsplan 2021-2026 en uitbreiding 
werkingsgebied met Lokeren en Zwijndrecht - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren ontving een schrijven van Erfpunt met als onderwerp 'Verlenging intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Erfpunt, goedkeuren beleidsplan 2021-2026 en uitbreiden werkingsgebied met de 
stad Lokeren en de gemeente Zwijndrecht'.

Sinds eind 2002 heeft Erfpunt de rechtsvorm van projectvereniging. Het Decreet Lokaal bestuur bepaalt dat 
een projectvereniging wordt opgericht voor een periode van maximum zes jaar. Een verlenging voor 
eenzelfde maximumperiode is mogelijk, mits instemming door de participerende gemeenten.

In artikel 401 van het decreet zijn de volgende modaliteiten aangaande de verlenging terug te vinden:
- de beslissing door de deelnemende gemeenten dient te gebeuren voor het verstrijken van de termijn van 
zes jaar. Gezien de datum van de oprichtingsakte (9 december 2002) zal deze termijn verstrijken op 9 
december 2020).
- de beslissing door de gemeenteraden dient genomen binnen een periode van twee maanden.
- bij gebrek aan instemming van alle betrokken partijen of bij het uitblijven van een of meer beslissingen, 
wordt de vereniging ontbonden.

Erfpunt wil zich de komende zes jaar verder profileren als een steunpunt rond onroerend erfgoed in het 
Waasland. Hoe de organisatie dit wil aanpakken, is terug te vinden in het nieuwe beleidsplan 2021-2026.

Naast Lokeren diende dit jaar ook de gemeente Zwijndrecht een aanvraag in om toe te treden tot Erfpunt 
vanaf 2021. De raad van bestuur keurde de toetreding voorwaardelijk goed op 5 mei 2020.

Erfpunt vraagt om het vertrouwen in hun organisatie opnieuw te bevestigen door het beleidsplan en de 
verlenging van de vereniging voor een periode van zes jaar, de toetreding van de gemeente Zwijndrecht en 
de uitbreiding van hun werkingsgebied ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het dossier "Verlenging Erfpunt, goedkeuren beleidsplan 2021-2026 en uitbreiden werkingsgebied met de 
stad Lokeren en de gemeente Zwijndrecht"  goed te keuren.

28 2020_GR_00290 Ten verzoeke van Beveren 2020: omgevingsvergunning dd. 6 
juli 2020 verleend aan NV Immove, verbouwen van een 
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bestaande loods tot 9 KMO-units Kieldrechtsebaan 51/2 
Verrebroek - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Omwonenden maken zich zorgen over de uitbreiding van de activiteiten in het centrum van Verrebroek en 
de mogelijke verkeers- en geluidsoverlast waarmee een verdere uitbreiding van het bedrijventerrein gepaard 
gaat. 

Denkt het college eraan om bij de eigenlijke milieu-aanvraag voor de verschillende units nog bijkomende 
voorwaarden op te leggen?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: omgevingsvergunning dd. 6 juli 2020 verleend 
aan NV Immove, verbouwen van een bestaande loods tot 9 KMO-units Kieldrechtsebaan 51/2 Verrebroek.

29 2020_GR_00289 Ten verzoeke van Beveren 2020: activiteiten van derden in 
Doel   - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De Brusselse ‘event-organisatie’ CODDY kondigde vorige maand - zonder voorafgaande aanvraag of 
toelating - voor het weekeinde van Allerheiligen een ‘Halloween escape game’ aan in Doel. En dat voor het 
ganse weekeinde van vrijdagavond tot zondagavond. In het verleden zorgden dit soort activiteiten 
herhaaldelijk voor een trigger-effect en extra-overlast in het dorp. De gemeente werd daarover gealarmeerd. 
Toch kreeg de organisatie van de gemeente Beveren een principiële toestemming. 

Wat is de motivatie om voor dit soort activiteiten toestemming te verlenen? 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: activiteiten van derden in Doel. 

30 2020_GR_00291 Ten verzoeke van Beveren 2020: wegbeheer - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op het grondgebied van Beveren en in het bijzonder in de polderdorpen blijkt er soms veel onduidelijkheid 
te bestaan over welke overheid voor wat bevoegd is. Sommige instanties blijken ook nalatig. Dat heeft onder 
meer tot gevolg dat sluikafval soms maandenlang blijft liggen.
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Kan hier aan meer opvolging gedaan worden?

Is het niet aangewezen (opnieuw) meer verantwoordelijkheid in gemeentelijke handen te nemen? 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: wegbeheer.

31 2020_GR_00293 Ten verzoeke van sp.a: standpunt gemeente Beveren met 
betrekking tot nieuwe Vlaamse regiovorming - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands bestuur, bestuurszaken, inburgering en gelijke kansen, legde 
recent conceptnota VR 2020 0910 DOC.1096/1BIS voor aan de Vlaamse regering.

In haar regeerakkoord geeft de Vlaamse regering aan in Vlaanderen in te willen zetten op regiovorming. 
Reeds lang zetten gemeenten in op intergemeentelijke samenwerking. Dit leidde tot een wildgroei aan 
kleinere en grotere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op diverse beleidsdomeinen. Geregeld zijn 
hier andere sets van gemeenten in betrokken.

Om de hiermee gepaard gaande bestuurlijke verrommeling tegen te gaan, schuift bovenvermelde 
conceptnota een voorstel naar voor wat Vlaanderen opdeelt in 13 concrete referentieregio’s. Vlaanderen wil 
deze referentieregio’s strikt richtinggevend maken voor een toekomstige reorganisatie van de 
intergemeentelijke samenwerking binnen het zogenaamde ‘matroesjkamodel’. Concreet zal dit betekenen 
dat gemeenten zullen dienen uit te treden uit samenwerkingsverbanden met gemeenten buiten hun regio 
om vervolgens opnieuw in te stappen in samenwerkingsverbanden binnen de eigen regio. In het voorstel 
behoort Beveren tot Regio Waasland samen met de gemeenten Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-
Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster.

Het proces van regiovorming wordt uitgezet binnen een strikt tijdspad wat noopt tot een snelle respons:

 Begin 2021 dient de definitieve regio- afbakening beslist te zijn. Provinciegouverneurs dienen de 
gesprekken tussen de gemeenten te faciliteren. Provinciegouverneurs en Vlaamse sectorale 
beleidsdomeinen dienen tegen eind 2020 een advies over regio-afbakening klaar te hebben.

 In 2021 plant de Vlaamse regering een subsidiebesluit te nemen.
 In 2021-2022 volgt een aanpassing van het organiek kader (decreet lokaal bestuur).
 Ten slotte zal de Vlaamse regering haar regelgeving m.b.t. intergemeentelijke samen-

werkingsverbanden aanpassen op de nieuw afgebakende regio’s en starten er gesprekken met de 
federale regering om hetzelfde te doen voor samenwerkingsverbanden onder federaal beheer.

Hierbij heeft sp.a Beveren volgende vragen:

 Als we uitgaan van de voorgestelde Regio Waasland, welke van de Beverse intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden worden hier dan niet door geïmpacteerd?

 Als we uitgaan van de voorgestelde Regio Waasland, welke van de Beverse intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden worden hier dan wel door geïmpacteerd?
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 In welke Beverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is ook de gemeente Zwijndrecht een 
partnergemeente?

Hierbij heeft sp.a Beveren ook volgend voorstel:

 In diverse samenwerkingsverbanden is de gemeente Zwijndrecht bevoorrechte partner van 
gemeente Beveren. Alhoewel Zwijndrecht sinds 1923 geannexeerd werd door provincie Antwerpen 
en vermits de conceptnota regiovorming open laat over provinciegrenzen heen, lijkt het ons 
opportuun dat de gemeente Beveren in overleg gaat met de andere gemeenten die deel uitmaken 
van de voorgestelde regio Waasland, met Interwaas en met de provinciegouverneur, om samen aan 
de gemeente Zwijndrecht te vragen in overweging te nemen om aan te sluiten bij regio Waas.

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen:  standpunt gemeente Beveren met betrekking tot de 
nieuwe Vlaamse regiovorming.

32 2020_GR_00292 Ten verzoeke van sp.a: COVID-19 in Beveren: stand van zaken 
- Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Naar aanleiding van de huidige COVID-19 crisis verzoekt sp.a-Beveren om een stand van zaken met 
betrekking tot de hiernavolgende punten. 

 Decentralisatie contactopsporing

 Steden en gemeenten krijgen extra geld voor de versterking van de lokale contactopsporing. Dat hebben 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en Vlaams minister van Volksgezondheid 
Wouter Beke (CD&V) aangekondigd. Voor elke indexpatiënt (de persoon waarbij een besmetting is 
vastgesteld) die de contactopspoorders contacteren, is er voortaan een vergoeding van 100 euro voorzien.

 Gaat de gemeente dit organiseren? Heeft de gemeente hiertoe reeds stappen ondernomen? 

Secundaire scholen in Beveren code oranje 

Gelet op de code oranje waaronder de Beverse secundaire op heden functioneren, wordt duidelijk dat er 
tekorten zijn/zullen zijn aan lokalen. 

 In welke mate speelt de gemeente nu al in op de vraag van de scholen om de gemeentelijke 
infrastructuur beschikbaar te stellen? 

Triagecentrum in Beveren 
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Op de vorige gemeenteraad vroeg de fractie naar de mogelijkheden omtrent een Beverse triagepost gelet op 
de stijgende cijfers. 

Één maand later zijn we opnieuw in een zware crisis beland. De volgende vragen zijn opnieuw pertinent: 

 Kan het testcentrum in Sint-Niklaas nog alles voldoende verwerken? Zijn er indicaties dat de 
capaciteit zijn limiet heeft bereikt? 

 Is er op heden, gelet op de cijfers, alsnog geen nood aan een testcentrum in Beveren, waarvoor het 
testcentrum overigens kan rekening op verschillende vergoeding van het RIZIV? 

 

 

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen: COVID-19 in Beveren: stand van zaken.

33 2020_GR_00295 Ten verzoeke van Groen: voormalige klompenschuur/makerij 
Van Moere Pastoor Steenssensstraat 112 - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De woning met klompenmakerij Van Moeren in de Pastoor Steenssenstraat 112 is bouwkundig erfgoed. In de 
vorige legislatuur(02-2018)  werd door Groen de vraag gesteld wat er van de site kon bewaard worden.

Het college gaf aan om de klompenmakerij te erkennen als monument en de nodige stappen daarvoor te 
ondernemen. Het college heeft daar een positief advies over gegeven.

Intussen is reeds de woning afgebroken, het woonwagenterrein aangelegd en de het ensemble van de 
bokstal, het ruraal gebouw  en de voorliggende zone voor houtopslag beschermd als monument sinds 12 
maart 2019, dit omwille van haar historische als architecturale waarde. Dit ensemble van beschermd erfgoed 
ligt er nu verwaarloosd bij. De gemeente is eigenaar van de site.

Hierbij onze vragen:

 Welke zijn de verdere stappen van het gemeentebestuur om dit beschermd onroerend erfgoed te 
vrijwaren van verwaarlozing?

 Welke functie ziet het gemeentebestuur als latere invulling en gebruik van deze site voor de 
gemeenschap?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 
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Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: voormalige klompenschuur/makerij Van Moere Pastoor 
Steenssensstraat 112.

34 2020_GR_00294 Ten verzoeke van Groen: fietsondersteunende voorstellen - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
FIETSLEASING

Vanaf januari 2021 zal het, mede door gedeputeerde Riet Gillis, mogelijk zijn om als lokaal bestuur de eigen 
rechtspositieregeling aan te passen waardoor fietsleasing mogelijk wordt. Op die manier wordt wat al langer 
mogelijks is in de privésector, kiezen voor een fietsleasingcontract als onderdeel van het loon, ook mogelijk 
voor lokale en provinciale personeelsleden. Is ook onze gemeente bereid hierin mee te stappen? 

DEELFIETSEN

De deelfietsen zijn een tijd geleden geïntroduceerd in onze gemeente ter hoogte van het station. We polsen 
graag eens naar de bevindingen en de gebruikscijfers? Er was bij aanvang de ambitie om dit ook uit te 
breiden naar andere punten in de gemeente, de park en ride in Melsele werd hierbij vernoemd? Hoe ver staat 
het met deze ambitie?

FIETSBIBLIOTHEEK

We polsen ook graag nog eens naar het agendapunt fietsbibliotheek dat aan bod kwam op de raad van 3 
maart. De schepen gaf toen aan verder te willen onderzoeken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn en 
hoe dit in andere gemeenten loopt. Tot op heden mochten we daar nog geen reactie omtrent ontvangen. 

OPENBARE FIETSHERSTELPUNTEN

Tijdens de fietscommissie van 30 november 2019 sprak schepen Van Roeyen over de ontwikkeling van 
openbare fietsherstelpunten in Beveren. Punten die je wel meer ziet in andere steden en gemeenten, maar 
ook sinds kort, op initiatief van de uitbater, aan de kantine in Melsele. Zijn er reeds plannen gemaakt voor de 
ontwikkeling van deze punten? 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: fietsondersteunende voorstellen.

35 2020_GR_00298 Ten verzoeke van Open Vld: de Lokale Armoedebarometer 
kleurt ook voor de gemeente Beveren alsmaar roder - Advies

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
De Lokale Armoedebarometer die eind september verscheen toont geen fraai beeld voor onze gemeente. De 
barometer toont de evolutie van de armoede in alle Vlaamse gemeenten op basis van zestien indicatoren. De 
barometer is duidelijk: Beveren heeft een eindscore gekregen van -5. Die -5 
duidt op een negatieve evolutie sinds 2018 en dat betekent dus dat het aantal mensen die in armoede 
leven in onze gemeente is toegenomen. U mag er ook zeker van zijn dat nog veel andere mensen door de 
coronacrisis in problemen gaan komen.

Als we grondiger naar het rapport kijken, zien we dat Beveren een -2 krijgt voor de indicator ‘langdurige 
werkloosheid’. Wij hebben tijdens de bespreking van het armoedebeleid reeds aangehaald dat de 
initiatieven die de gemeente Beveren neemt, niet voldoende zijn. Er wordt een budget van minder dan 
100 000 euro toegewezen aan activering en begeleiding naar tewerkstelling. Dat is geen serieus budget om 
een echte activering te realiseren.

Ook op het vlak van kansarmoede scoort onze gemeente niet goed: -1. Inzetten op preventie van 
schuldproblematiek is een essentiële stap in het wegstappen van armoede. Het armoedeplan van onze 
gemeente vertoont hierin te weinig ambitie: er wordt gewoon, net zoals 6 jaar geleden, herhaald dat de 
gemeente de wachtlijsten wil terugdringen naar 3 maanden. Dit zonder hierrond extra beleid te ontwikkelen. 
Dat is niet ernstig.

Mag dit een wake-up call zijn voor het gemeentebestuur, alstublieft? Wij verwachten meer inspanningen van 
dit gemeentebestuur inzake het armoedebeleid.

Het college kan ook eens over het muurtje kijken: het gezinsondersteuningsproject uit Mechelen (het GO-
team) tegen kinderarmoede wérkt. Uit een studie van de Koning Boudewijnstichting kwam dit project als 
beste uit de bus. Wij vragen het college dan ook niet om het warm water opnieuw uit te 
vinden: ga eens kijken bij de collega’s van Mechelen. Daar hebben ze, door een samenwerking van het OCMW 
en de politie, mensen uit de armoede getild! Dat project heeft echt zijn vruchten afgeworpen.

Hoe gaat het college reageren? Mogen wij een aanpassing van het armoedeplan verwachten?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: de Lokale Armoedebarometer kleurt ook voor de 
gemeente Beveren alsmaar roder.

36 2020_GR_00296 Ten verzoeke van Open Vld: voorstel Kerstactie - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Om de winkelstraten in onze gemeenten extra in de kijker te plaatsen lijkt het ons een leuk idee om onze 
handelaars de mogelijkheid te geven om via de gemeente een gratis kerstboom te bestellen.

Aanvragen kunnen dan gebeuren via de website van de gemeente of via Aangenaam winkelen en de 
gemeentediensten zouden kunnen instaan om deze in november bij de handelaars te leveren.
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Koppel daar aan een wedstrijd wie de mooist versierde kerstboom heeft en je hebt een extra motivatie om 
klanten naar de winkelstraten en –centra te lokken.

Dit initiatief werd reeds met groot succes gelanceerd in o.a. Brugge waar men zelfs nog aan een uitbreiding 
van de actie denkt.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: voorstel Kerstactie

37 2020_GR_00297 Ten verzoeke van Open Vld: Hé doe een keer lokaal... en koop 
op de markt ! - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Een sterke slogan, maar...

Onze gemeente heeft niet deelgenomen aan deze actie, die door de provincie Oost Vlaanderen van 5 tot en 
met 11 oktober werd georganiseerd.

Nochtans was dit een unieke kans om de lokale middenstand en dan vooral de wekelijkse markt van Beveren 
te promoten. En de marktkramers wilden hiervoor zeker hun bijdrage doen....

Verschillende gemeenten in het Waasland, zoals Temse en Hamme, hebben hier wel en met veel succes op 
ingetekend.

Voor deze actie spendeerde de provincie voor ruim 1.000 Euro aan lokale aankoopbons, er werden 
weekendjes en streekproducten verloot. En aansluitend werden er enkele trolleys gevuld met bijdragen en 
giften van de marktkramers.

Bedoeling was dat de marktbezoekers drie kramen bezochten en daar koopwaar aankochten. De klanten 
kregen dan een stempel op hun kaart en deze stempelkaart konden ze binnenbrengen aan de foodtruck van 
de provincie. Ze kregen daarvoor in ruil een goodie-bag met streekproducten.

Een eenvoudige actie, die goed in elkaar zat. Eenvoudig maar doeltreffend en klanten-wervend. Voor 
Beveren weer een gemiste kans in deze toch al moeilijke tijden...

Alle acties die waren gepland, konden door de Covid-19 niet doorgaan, alle begrip daarvoor, maar wanneer 
komen er nieuwe acties die rekening houden met alle restricties van de corona maatregelen ?

Kan er geen actie op touw gezet worden waarbij we zoals in het verleden 4 fietsen verloten/jaar ? Dit om 
onze klanten te motiveren toch naar de markt te komen op een veilige en aanvaardbare manier ?

Het lijdt geen twijfel dat we allemaal - de lokale ondernemers en de marktkramers - een extra inspanning 
zullen moeten doen om te overleven. Er wachten ons nog heel moeilijke tijden en juist op zulke ogenblikken 
mogen we niet opgeven, maar moeten we onze schouders, sterker nog dan voorheen, gezamenlijk onder 
haalbare projecten zetten.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: Hé doe een keer lokaal... en koop op de markt !


