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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 27 december 2019

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00393 Einde periode verhindering  ouderschapsverlof van raadslid 
Ann Vermeulen  - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In raadszitting van 24 september 2019 nam de gemeenteraad conform artikel 14 van het decreet over het 
lokaal bestuur akte van de verhindering van mevrouw Ann Vermeulen wegens ouderschapsverlof voor de 
geboorte van een kind, vanaf 23 september en ten vroegste aflopend op het einde van de negende week na 
de geboorte.

 Gedurende de duur van haar verhindering werd mevrouw Vermeulen als raadslid vervangen door de heer 
Bram Massar.

 De verhindering van mevrouw Vermeulen eindigt op 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 neemt zij haar 
mandaat als gemeenteraadslid weer op.

 Bijgevolg eindigt het mandaat van de heer Bram Massar als opvolger van rechtswege op 31 december 2019.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het einde van de periode van verhindering van mevrouw Ann Vermeulen wegens 
ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind vanaf 1 januari 2020.

2 2019_GR_00399 Definitieve vaststelling RUP Vijverweelde-Alcea - Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Ter herinnering
Op basis van het planologische attest voor de fima Vijverweelde-Alcea (02.06.2009) besliste het college tot de 
opmaak van een RUP.
De mer-screeningnota Vijverweelde-Alcea resulteerde in plan-MER-ontheffing.
De Plenaire vergadering (PV) binnen oude procedure behandelde alle adviezen.
Het Team Veiligheid stelde dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) moet opgemaakt worden.
De gemeenteraad van 30 april 2019 stelde het ontwerp RUP Vijverweelde-Alcea voor voorlopig vast met 
34/34 stemmen.

Toelichting
Het openbaar onderzoek liep van 7 juni t.e.m. 6 augustus 2019. Er werden geen bezwaren ingediend. 
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Adviezen werden verleend door Departement Omgeving, Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente 
Sint-Gillis-Waas, Stad Sint-Niklaas en Gemeente Kruibeke.

Op 14 oktober 2019 nam het college kennis van de adviezen en agendering van het RUP in zitting gecoro d.d. 
29 oktober 2019.

De gecoro bundelde én coördineerde de adviezen t.a.v. de gemeenteraad in functie van definitieve 
vaststelling binnen de voorgeschreven termijn van 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek, i.e. 
uiterlijk vóór 12 februari 2020.

Het voorwaardelijk gunstig advies van de gecoro luidt: “Gunstig met algemene stemmen mits opname in de 
toelichtingsnota dat er bij realisatie van verharde oppervlaktes van meer dan 1000m², bovenop de geldende 
hemelwater verordening, meer gebiedsgerichte maatregelen genomen moeten worden om het effect van 
deze verharding te milderen om zo de (versnelde) afvoer naar de waterlopen te vermijden of te beperken.”

Na goedkeuring verslag advies gecoro in zitting van 25 november 2019, heeft de ontwerper de stukken 
gefinaliseerd in functie van definitieve vaststelling in de gemeenteraad van 27 december 2019.

De gemeenteraad wordt gevraagd het RUP definitief vast te stellen conform het advies van de gecoro zonder 
bijkomende voorwaarden.

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

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

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

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het voorwaardelijk gunstig advies van de gecoro (met inbegrip van de adviezen van 
departement omgeving, deputatie, gemeentes Kruibeke, Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas) d.d. 29 oktober 
2019, nl. mits opname in de toelichtingsnota dat er bij realisatie van verharde oppervlaktes van meer dan 1 
000m², bovenop de geldende hemelwater verordening, meer gebiedsgerichte maatregelen genomen moeten 
worden om het effect van deze verharding te milderen om zo de (versnelde) afvoer naar de waterlopen te 
vermijden of te beperken;

Artikel 2
het ontwerp gemeentelijk RUP Alcea-Vijverweelde, bestaande uit een toelichtingsnota inclusief de 
opgelegde voorwaarde in art. 1, een plan van de bestaande en juridische toestand, een grafisch plan, een 
grafisch register m.b.t. planbaten & -schade én bijhorende stedenbouwkundige voorschriften definitief vast 
te stellen.
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3 2020_GR_00002 Verlenging overeenkomst MID-Office  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Eind 2014 is een 5-jarig contract aangegaan om een MID-Office te implementeren. Dit contract omvatte 
ontwikkelingen, gebruiksrecht en ondersteuning en vervalt binnenkort. 
De dienst ICT wenst nu het contract te verlengen voor een termijn van 48 maanden.

In 2015 is ons bestuur gestart met het digitaliseren van processen binnen de MID-Office. In de loop van de 
voorbije jaren zijn er op die manier processen geïmplementeerd voor  premieaanvragen, meldingen, e-
Besluit, PINPUK, Openbaarheid van bestuur, aanvragen doorgangskaarten, indiensttreding nieuwe 
werknemers, postregistratie en KCC. Er werd bijkomend een staging omgeving opgezet en de toepassing 
werd verhuisd van een eigen on-premise omgeving naar de cloud.

De MID-Office omgeving  wordt zeer intensief gebruikt, om die reden alleen al is het noodzakelijk opnieuw 
een contract voor gebruiksrecht, ondersteuning en hosting  af te sluiten. Op die manier kunnen we maximaal 
profiteren van de reeds geïnvesteerde effort. Daarenboven staan er nog heel wat te digitaliseren processen 
op de planning en kunnen we onze dienstverlening, intern en extern, blijvend maximaliseren. 

Aangezien het gemeentebestuur van Beveren een goede referentie is, werd ons een korting toegezegd van 
ongeveer 23% waardoor de totale kostprijs voor de verlenging van het contract 40 000,00 EUR exclusief btw 
voor het gedeelte MID-Office (eigen processen, postregistratie, KCC) en 20 000,00 EUR exclusief btw voor e-
Besluit bedraagt. Daarbovenop krijgen we ook 2 gratis consultancy dagen.

De dienst Informatica adviseert gunstig.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel tot het verlengen van de overeenkomst MID-office voor een termijn van 48 maanden,

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 239 669,42 EUR exclusief 
btw of 290 000,00 EUR inclusief btw (= 48 maanden),

Artikel 3
als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te kiezen.

4 2019_GR_00392 Huurovereenkomst politiecommissariaat Gravenplein 7 - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De politie heeft sinds eind oktober haar intrek genomen in het AC.  Voor deze huur (inclusief 
gemeenschappelijke delen) dient een nieuwe huurovereenkomst te worden afgesloten. De basis van deze 
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overeenkomst is het (in 2015 reeds goedgekeurde) model dat gebruikt werd voor het oude 
politiecommissariaat bij de oprichting van de politiezone, aangepast aan het specifieke karakter van het 
nieuwe commissariaat.

Door Teccon werd op 20 september 2019 een schattingsverslag opgemaakt. Conform dit schattingsverslag 
wordt de maandelijkse huurprijs bepaald op 31 750 EUR voor blok D en 5 250 EUR voor het gebruik van de 
gemeenschappelijke delen.

De vergoeding voor het gebruik van de gemeenschappelijke delen is ‘all-in’ zodat hierover geen constante 
verrekeningen dienen te gebeuren. Zo zijn de nutskosten, schoonmaak en verbruiksgoederen (koffie, 
sanitair, …) inbegrepen.

Daarnaast zal de gemeente (voor het gehele gebouw) instaan voor de organisatie van:

-          het wettelijk voorziene onderzoek inzake branddetectie

-          het onderhoud en de wettelijke voorziene keuringen van de liften

-          het onderhoud en de wettelijke voorziene keuringen van de poorten

Hiervoor zal aan de huurder een jaarlijkse forfait worden aangerekend van 2 500 EUR.

Voormelde bedragen zullen jaarlijks worden geïndexeerd.

Voormelde bedragen gaan in vanaf 1 december 2019. Voor oktober en november zijn nog de oude 
huurovereenkomsten en de daarin vermelde bedragen van toepassing.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de huurovereenkomst met betrekking tot het nieuwe politiecommissariaat gelegen Gravenplein 7 goed te 
keuren.

5 2019_GR_00389 Kosteloze grondverwerving wegenis en groenzone 
Callamerenstraat Kallo - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De projectontwikkelaar Danneels Development nv realiseerde samen met de gemeente de verkaveling 
Callamerenstraat in Kallo (binnen het BPA Steenland).

Aangezien ondertussen alle wegenis werd uitgevoerd en definitief opgeleverd, wenst Danneels Development 
nv haar aandeel van de wegenis en groenzone over te dragen in het openbaar domein van de gemeente 
Beveren.

Deze gronden zijn kadastraal gekend 8ste afdeling, sectie C nummers 6D, 6C3 en 6S. Overeenkomstig het 
opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 19 november 2019, 
hebben deze gronden een totale oppervlakte van 4 048,97 m².
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de percelen 8e afdeling, sectie C nummers 6D, 6C3 en 6S met een totale oppervlakte van 4 048,97 m², zijnde 
een deel van de wegenis en groenzone in de verkaveling Callamerenstraat in Kallo, kosteloos over te nemen 
voor opname in het openbaar domein;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

6 2019_GR_00390 Kosteloze grondverwerving Pastoor Steenssensstraat - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting realiseerde in de Pastoor Steenssensstraat (hoek Lindenlaan) 
een nieuwbouwproject met 5 sociale koopwoningen.

Om een mooie afschuining op de hoek te creëren werden de voorgevels van de woningen niet volledig op de 
rooilijn gebouwd. Hieruit volgt dat er tussen de woningen en de rooilijn een restzone ligt. Deze werd als 
voetpad mee afgewerkt. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting wenst deze zone nu over te dragen 
in het openbaar domein van de gemeente.

De zone is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer 937X. Overeenkomstig het 
opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 23 oktober 2018, heeft 
het perceel een oppervlakte van 14,89 m².

Het college kon in zitting van 25 november 2019 principieel akkoord gaan met deze grondverwerving en het 
opstarten van het overdrachtsdossier.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gronden kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer 937X met een oppervlakte van 14,89 
m² gelegen aan de Pastoor Steenssensstraat kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

7 2019_GR_00391 Verkoop perceel grond Beverse Dijk Kallo - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Het college ging in zitting van 2 september 2019 principieel akkoord met de verkoop van een perceel 
gemeentegrond achter de woning Beverse Dijk 34 in Kallo om zo de juridische toestand gelijk te stellen met 
de plaatselijke toestand. Het betreft een perceel openbaar domein dat reeds decennia geïntegreerd is als 
tuin en hierdoor geen openbare functie meer heeft.

Het perceel is kadastraal gekend 8ste afdeling, sectie B zonder nummer.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 16 
oktober 2019, heeft het perceel een oppervlakte van 165,63 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 4 oktober 2019, werd er met de koper 
een akkoord bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een perceel grond aan de Beverse Dijk in Kallo, kadastraal gekend 8e afdeling, sectie B zonder nummer met 
een oppervlakte van 165,63 m² te verkopen voor samenvoeging met het aanpalende perceel;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

8 2019_GR_00384 Wijziging arbeidsreglement: toevoegen reglement telewerken 
- Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
We willen vanaf januari 2020 onze medewerkers de mogelijkheid bieden om van thuis te werken. 
Telewerken is niet enkel voor de medewerker interessant, maar voor onze organisatie heeft dit ook vele 
voordelen. Zo komen wij als werkgever aantrekkelijker over bij potentieël nieuwe medewerkers, kan dit de 
concentratie en prestaties van onze medewerkers verhogen, verhogen we de motivatie en welzijn van onze 
medewerkers, wordt het ziekteverzuim tegengegaan, dragen we bij aan het milieu door het woon-
werkverkeer te beperken, etc.

Het is uiteraard belangrijk dat er een duidelijk kader is voor telewerk zodat we steeds een efficiënte en 
klantgerichte dienstverlening kunnen garanderen. In bijlage is het reglement 'telewerken' terug te vinden 
dat als bijlage zal worden toegevoegd aan het arbeidsreglement.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan om het reglement 'telewerken' toe te voegen aan het arbeidsreglement.
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9 2019_GR_00394 Voordracht Kitty Schelfhout, Open Vld, als lid 
gemeenteraadscommissies - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Kitty Schelfhout nam in zitting van 17 december 2019 de plaats in van dhr. Kasper Dierckx als raadslid van 
Open Vld. 
Dhr. Dierckx was lid van alle gemeenteraadscommissies. De voordrachtsakten van dhr. Dierckx voor deze 
commissies bevatten geen plaatsvervangers.

Ingevolge het huishoudelijk reglement (artikelen 34 e.v.) dienen er nieuwe voordrachtsakten te worden 
voorgelegd.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad werden tijdig zes, geldig ondertekende voordrachtsakten voorgelegd 
voor de zes gemeenteraadscommissies. Uit deze akten blijkt dat Kitty Schelfhout vanaf heden zal zetelen als 
stemgerechtigd gemeenteraadslid voor de fractie Open Vld in voormelde commissies.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot kennisname van de voordracht van Kitty Schelfhout (Open Vld) als stemgerechtigd lid in de zes 
gemeenteraadscommissies.

10 2020_GR_00004 Ten verzoeke van de sp.a: Motie ter afkeuring van de LGTB-
vrije zones in Polen   - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Overwegende dat er zich een in Polen een ernstig anti-LGTB discours ontplooit, dat een groeiende 
intolerantie, haat en discriminatie tegen deze groep met zich meebrengt;

Overwegende dat er recent overal op lokaal niveau resoluties worden aangenomen voor zogenaamde ‘LGTB-
vrije zones’, waarbij formeel wordt erkend dat het desbetreffende grondgebied geen LGTB-personen 
tolereert en waarmee steun wordt gegeven aan zeer verregaande anti-LGBT maatregelen, die onder andere 
bestaan uit het afraden om LGBT-personen nog op de arbeidsmarkt toe te laten, het weigeren van toegang 
tot winkels en eetgelegenheden, het verspreiden van stickers met haatboodschappen op, het boycotten van 
verenigingen die de LGBT-gemeenschap ondersteunen door hen als feitelijk en juridisch onbestaande te 
beschouwen en het gebruik van psychologisch en fysiek geweld;

Overwegende dat hierdoor een ernstige schending van fundamentele rechten en vrijheden van de mens 
wordt begaan, aangezien het non-discriminatiebeginsel wegens seksuele oriëntatie of genderidentiteit en -
expressie een fundamenteel verworven grondrecht is dat in talloze rechtsinstrumenten, zoals het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens, wordt gewaarborgd;

Overwegende dat Beveren bevriend is met de Poolse gemeente Czchów, die zich onder hogere provinciale 
niveau van het ‘woiwodschap’ genaamd ‘Klein-Polen’ situeert;
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Overwegende dat dit Woiwodschap Klein-Polen de resoluties betreffende de LGTB-vrije zones heeft 
aangenomen en haar grondgebied LGBT-vrij heeft verklaard;

Overwegende dat dit derhalve rechtstreeks invloed heeft op de bevriende gemeente Czchów en haar 
inwoners;

De gemeenteraad van Beveren:

Gelet op de beslissing van de provincie Klein-Polen om haar grondgebied als LGBT-vrije zone te 
bestempelen;

Gelet op het feit dat de gemeente Beveren een band heeft met de Poolse gemeente Czchów, die zich bevindt 
in de provincie Klein-Polen, waar dergelijke LGTB-vrije zones werden geïmplementeerd; 

1. Neemt standpunt in tegen deze LGTB-vrije zones en verwerpt formeel dit anti-LGTB discours en 
deze schending van de fundamentele rechten en vrijheden van de mens;

2. Verzoekt haar bevriende gemeente Czchów om zich eveneens uit te spreken tegen deze LGTB-vrije 
zones en de anti-LGTB resolutie die op niveau van de provincie formeel af te wijzen en te verwerpen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van de sp.a volgend punt te behandelen: Motie ter afkeuring van de LGTB-vrije zones in Polen.

11 2020_GR_00006 Ten verzoeke van Groen:  houd schoolomgeving veilig en 
gezond met Buck-e - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Buck-e is een digitaal mobiliteitsplatform voor scholen en gemeenten. Een 
sensibiliseringscampagne die zich niet richt op de ouders, maar op de kinderen. Een systeem 
dat kinderen die met de fiets of te voet naar school komen, beloont met ‘bucks’. Deze bucks 
kunnen dan ingeruild worden voor virtuele munten, die vervolgens verzilverd kunnen worden 
bij gemeentelijke activiteiten, lokale handelaars en kermissen. Naast een 
sensibliseringscampagne ondersteunt het dus ook de lokale economie en blaast het mogelijks 
wat nieuw leven in de kermissen.

Het platform werd gelanceerd in pilootsteden Bonheiden en Peer.

De voorlopige evaluatie van de pilootsteden is fenomenaal. Op een jaar tijd steeg het aantal 
kinderen dat te voet of met de fiets naar school gaat van 12 naar 62%. Er werden 146000 km 
aan autoritten uitgespaard en er werd bijna 30 ton minder CO2 uitgestoten.

Een intitiatief waar ook onze gemeente niet de spreekwoordelijke trein mag missen. Ouders 
zullen op deze manier nog meer gemotiveerd worden de auto aan de kant te laten, deze keer 
door hun eigen kinderen, het zal interessante discussie aan de keukentafel opleveren.
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Meer info: www.buck-e.be

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "houd schoolomgeving veilig en gezond met Buck-e" te behandelen.

12 2019_GR_00395 Aanduiden nieuwe kandidaat-bestuurder met raadgevende 
stem voor raad van bestuur Ibogem - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Kasper Dierckx aangeduid als bestuurder met 
raadgevende stem voor de raad van bestuur van Ibogem.
Aangezien de afgevaardigde met raadgevende stem gemeenteraadslid dient te zijn en de heer Kasper 
Dierckx ontslag heeft genomen als raadslid, wordt gevraagd een nieuwe kandidaat-bestuurder met 
raadgevende stem aan te duiden. 
Conform het Decreet Lokaal Bestuur moet de afgevaardigde met raadgevende stem verkozen zijn op een lijst 
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 13 van de statuten van Ibogem bepaalt dat elke gemeente van de vennoten A één afgevaardigde met 
raadgevende stem mag voordragen.
Aan de raad wordt gevraagd om bij geheime stemming een nieuwe kandidaat-bestuurder met raadgevende 
stem te kiezen voor de raad van bestuur van Ibogem.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
bij afzonderlijk gehouden geheime stemming een nieuwe kandidaat-bestuurder met raadgevende stem te 
kiezen voor de raad van bestuur van Ibogem.

http://www.buck-e.be

