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Gemeente Beveren 

 

Toelichtingen bij de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 30 juli  2019 

 
Punt 02: Ontslag gemeenteraadslid en eedaflegging opvolger.  (D 03) 
 
Bij  schrijven van 25 juni 2019 aan mevrouw Veerle Vincke, voorzitter van de gemeenteraad, 

meldt mevrouw Kristien Hulstaert dat zij ontslag neemt als gemeenteraadslid. 
De gemeenteraad heeft in zitting van heden, 30 juli 2019, akte genomen van het ontslag van me-
vrouw Kristien Hulstaert als gemeenteraadslid. Overeenkomstig art. 70 van het decreet over het 
lokaal bestuur houdt het ontslag als gemeenteraadslid van rechtswege het ontslag van het 

mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in. 

 
Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Kristien Hul-
staert als gemeenteraadslid, en als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

Mevrouw Kristien Hulstaert wordt als gemeenteraadslid opgevolgd door mevrouw Méline Rovil-
lard, die de eed als gemeenteraadslid aflegde, na onderzoek en goedkeuring van haar geloofs-

brieven door de gemeenteraad. 
Door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende eedaflegging van de gemeente-
raadsleden, worden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege als geïn-

stalleerd beschouwd. 
Mevrouw Méline Rovillard wordt bijgevolg van rechtswege als geïnstalleerd beschouwd als lid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

De rang die de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn innemen is dezelfde als de rang 

die ze als gemeenteraadslid innemen. 

Mevrouw Rovillard wordt bijgevolg ingeschreven achteraan op de rangorde van de raadsleden. 
 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de eedaflegging van mevrouw Méline  
Rovillard. 

 
 

 
Punt 03: Kennisgeving aanduiding plaatsvervanger Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 

  (D 03)                                                                                                                                                                . 
 
Het decreet over het lokaal bestuur (DLB) voorziet de mogelijkheid voor de raad voor maat-

schappelijk welzijn om in zijn huishoudelijk reglement te bepalen dat plaatsvervangers kun-
nen worden aangewezen die de effectieve leden van het bijzonder comité mogen vervangen, 

als die verhinderd zijn.  
Deze plaatsvervangers moeten leden van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn en worden 

aangewezen door de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die de voordracht van 
het effectieve lid van het comité ondertekend hebben. (art. 105 §2 DLB) 

Het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 

voorziet in artikel 45 dat de aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het 
bijzonder comité van de sociale dienst een ondertekende verklaring af te geven tegen ont-
vangstbewijs aan de algemeen directeur.  

De algemeen directeur zorgt voor een kennisgeving hiervan op de eerstvolgende OCMW-raad. 
De aanduiding is geldig vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs. 
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Door de algemeen directeur werd op 26 juni een verklaring van aanduiding van plaatsvervan-

gers in ontvangst genomen voor volgend lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst: 

Effectief lid bijzonder comité voor de sociale 
dienst 

Plaatsvervanger 

Erna Tindemans Kasper Dierckx 

 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de aanduiding van plaatsvervangers voor 

het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
 
 
 

Punt 04: Goedkeuring ontwerpakte onderhandse verkoop deel grond Beveren C 11b. (D 03) 

 
Het vast bureau heeft in zitting van 18 maart 2019 principieel beslist een deel van de grond gele-

gen te Beveren, Zillebeek, onderhands te verkopen. Op basis van het schattingsverslag werd een 
akkoord met de koper bereikt. Het opmetingsplan en de ontwerpakte worden voorgelegd. 

 
Aan de raad wordt gevraagd de ontwerpakte opgemaakt voor de onderhandse verkoop van 

een deel van de grond (297,42 m2) gelegen te Beveren, Zillebeek, sectie C 11b, goed te keuren. 

 
 

Punt 05: Goedkeuring verdere procedure  verkoop gronden te Kruibeke.  (D 03) 
 

De gronden gelegen te Kruibeke, Vossenstraat (2 loten bouwgrond, half-open bebouwing) wer-
den te koop aangeboden vanaf maart 2017 via diverse procedures. Het vast bureau van 11 juni 

2019 heeft het standpunt ingenomen om de procedure via biedingsplatform Covast stop te zet-

ten, de eigen procedure verder te zetten en een publicatie te voorzien. Aan het vast bureau van 

15 juli 2019 wordt voorgesteld de procedure van verkoop te agenderen op de OCMW-raad en een 
notaris aan te stellen. 
 

Aan de raad wordt gevraagd de verkoop van de gronden gelegen te Kruibeke, Vossenstraat, 
met de procedure van publieke verkoop onder gesloten omslag, waarbij gewerkt wordt met 

een recht van hoger bod (minimum 2.500 EUR) via notariskantoor Ampe-Depuydt, Kruibeke, 
goed te keuren. 

 
 
Punt 06: Goedkeuring verdere procedure verkoop grond te Haasdonk, C 555.  (D 03) 

 
De pachter van de grond gelegen te Haasdonk, Heirbaan, wenst de grond aan te kopen. Het 

schattingsverslag werd opgemaakt. Aan het vast bureau van 15 juli 2019 werd voorgesteld om de 

procedure van verkoop te agenderen op de OCMW-raad. 
 
Aan de raad wordt gevraagd om de verkoop van de grond gelegen te Haasdonk, Heirbaan, sec-

tie C 555, via de procedure van publieke verkoop onder gesloten omslag voor een minimum-

waarde van 63.000 EUR (+12,50% kosten) waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod 
(minimum 1.000 EUR) goed te keuren. 
 

 


