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Gemeente Beveren 

 
Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 26 februari 2019. 

 

 
Punt 02: Vaststellen huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor  

 maatschappelijk welzijn.   (D 03)                                                                                    . 
 
Ingevolge artikel 38 en 74 DLB moet de gemeenteraad en de OCMW-raad bij de aanvang van de 

zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststellen waarin aanvullende maatregelen wor-
den opgenomen voor de werking van de raad. 

Omdat de bepalingen voor 99% gelijkaardig zijn, wordt er gekozen voor één reglement voor bei-
de raden. Dit reglement is gebaseerd op het vorige huishoudelijk reglement van de gemeente-

raad en is quasi identiek mits een aantal aanpassingen aan het DLB en de voortschrijdende digi-

talisering. 
Achtereenvolgens wordt het volgende besproken: 
1. Bijeenroeping gemeenteraad en de bijhorende termijnen en manieren van kennisgeving aan 
de raadsleden 

2. Openbare of besloten vergadering 

3. Informatieverstrekking betreffende de raad aan de inwoners 
4. Stemming en wijze van vergaderen 

5. Notulen en zittingsverslag van de raad 

6. Raadscommissies – fracties (enkel gemeenteraad): de mogelijkheid tot het aanduiden van een 

ondervoorzitter wordt toegevoegd. 
7. Verzoekschriften van burgers 
8. Presentiegeld 

9. Bepalingen over het BCSD (enkel OCMW-raad) 

10. Faciliteiten en vergoedingen 
11. Communicatie met de OCMW-verenigingen (enkel OCMW-raad) 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het huishoudelijk reglement vast te stellen. 

 

 
 

Punt 03: Aanpassing retributiereglement inzake uitlening gemeentelijk materieel aan  

 verenigingen – mobiele fietsenstalling.   (D 40)                                                                  . 
 

Overwegende dat de raad op 28 februari 2006 een retributiereglement heeft ingevoerd inzake de 
uitlening van gemeentelijk materiaal aan verenigingen. 
Overwegende dat ons bestuur nu ook een mobiele fietsenstalling uitleent. 

Overwegende dat het noodzakelijk is – gelet op de waarde van het materiaal – om een waarborg 
te vragen van 124 EUR.  
Overwegende dat het retributiereglement daarvoor dient uitgebreid te worden met: 
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AANVRAGER VER-

PLICHT 

GEMEENTE VER-

PLICHT AANVRAGER HEEFT KEUZE 

    AFHALEN LEVEREN AFHALEN LEVEREN 

            

    EURO EURO EURO EURO 

MOBIELE FIETSENSTAL-

LING 
      1 EUR/stuk         

WAARBORG: 124 EUR 

                

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 akkoord te gaan dat bijlage nr. 1 vermeld in het artikel 1 van het retributiereglement wordt 

aangevuld met bovenstaande tabel 

 akkoord te gaan dat dit reglement aan de toezichthoudende overheid wordt overgemaakt. 

 
 
 

Punt 04: Vaststelling lastvoorwaarden opmaak masterplan voor onthaal en  
 herbestemming Prosperhoeve.   (D 31)                                                             . 
 

Op 3 september 2018 besliste het college dat het inrichtingsplan voor Prosperpolder een goede 

basis vormt voor de opstart van het gemeentelijk RUP. 

Op 28 augustus 2018 keurde het agentschap Onroerend Erfgoed het erfgoedbeheersplan voor 
Prosperpolder goed. 
Daarnaast is het de wens van zowel Havenland als Grenspark Groot-Saeftinghe om in de Pros-

persite een onthaalpoort te realiseren en de lopende projecten van vzw Prospersite met als eer-

ste doel de renovatie van de Maalderij en de inrichting van een museum over in/ontpoldering 

van de streek en de opstart van vzw Prosperhoeve en diens vraag aan VLM om (delen van) de site 

te verwerven. 
Tegen deze achtergrond vond een overleg plaats tussen alle betrokken partijen over de Prosper-

site. 
Na overleg met het Vlaamse Gewest (VLM, ANB, MOW/OHA), Havenbedrijf Antwerpen, Maat-

schappij Linkerscheldeoever en EGTS/Grenspark werd geoordeeld dat een kwalitatieve invulling 
van de Prospersite als onthaalpoort voor de streek enkel mogelijk is door een gecoördineerde 
aanpak. Een beginvoorwaarde hierbij is dat er onder de verschillende partijen een consensus 

bestaat over het gewenste eindbeeld en hoe daar te geraken. 
De partijen waren akkoord om in een gezamenlijke studieopdracht volgende zaken te detaille-

ren: 
1. Onthaalplan: hoe past de Prospersite in de ruimere omgeving? 

2. Herbestemmingsplan: welke functie voor welk gebouw? Hoe ziet de renovatie er uit? 

3. Financieel plan: wat kost de renovatie en inrichting? Welke inkomsten kunnen gegenereerd 
worden? Op welke manieren kan de site geëxploiteerd worden? 
Hiervoor is een bestek en samenwerkingsovereenkomst voorbereid met volgende voorstel van 
verdeelsleutel: 
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 Procentueel aan-
deel 

Geraamd bedrag in EUR (incl btw) 
 

ANB 19% 20 000 

Beveren 19% 20 000 

Havenbedrijf Antwerpen 19% 20 000 

Maatschappij Linkeroever 19% 20 000 

Vlaamse Landmaatschappij 19% 20 000 

EGTS Linieland 5% 5 000 

Totaal  105 000 

 
Om de link met het gemeentelijk RUP Prosperpolder en de toekomstige ontwikkeling van de 

onthaalpoort te waarborgen stemde het college in om als de gemeente een gelijkwaardig finan-

cieel aandeel in de studie op te nemen en – naar analogie met de inrichtingsstudie voor Pros-
perpolder – op te treden als aanbestedende overheid. Dit heeft het voordeel dat beide zaken 
goed op elkaar afgestemd kunnen worden. 

In de samenwerkingsovereenkomst zijn hiervoor de nodige afspraken gemaakt.  

De ondertekening van de overeenkomst is opgestart en werd inmiddels ondertekend door 4 van 

de 6 partijen. Zodra de ondertekening rond is, wordt de gehandtekende overeenkomst ter be-
schikking gesteld van de gemeenteraad. De opdracht wordt pas gepubliceerd op het ogenblik 
dat alle partijen de samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben.  
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 principieel te beslissen tot de opmaak van een masterplan voor onthaal en herbestemming 
van de Prosperhoeve 

 de lastvoorwaarden goed te keuren 

 als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking te kiezen 

 de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren en voor 2019 een budget van 19 000 EUR 
te voorzien 

 akkoord te gaan om op te treden als aanbestedende overheid, zonder dat uit deze 

studieopdracht engagementen voor de renovatie en/of exploitatie volgen. 
 
 

 
Punt 05: Goedkeuring ondersteuning uittekenen en inrichten datacenter in nieuw  

 administratief centrum.   (IZ)                                                                                            . 
 
In zitting van 14 mei 2018 keurde het college het inhuren van Marc Asselberg als externe, onaf-

hankelijke adviseur goed voor de uitwerking van diverse alternatieven voor de vervanging van 

de verouderde serverinfrastructuur met bijbehorende financiële implicaties. Dit resulteerde in 

de collegenota die in zitting van 10 december 2018 werd besproken en goedgekeurd. Beslist 
werd de huidige serverinfrastructuur te vervangen door middel van het opzetten van een private 
cloud met managed services alsook dat Zorgpunt Waasland hierbij kan aansluiten, wat op ter-
mijn een terugverdieneffect genereert. 

Het vervolg kondigt zich aan. 

Na de uitwerking van het concept private cloud en de principiële goedkeuring door het cbs moe-
ten er in de praktijk een aantal vervolgstappen gezet worden alvorens effectief een private cloud 
te implementeren. 
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Een deel van de bestaande serverinfrastructuur is sterk verouderd en aan vervanging toe. Deze 

vervanging kadert in de hele uittekening van wat het datacenter in het nieuwe AC moet worden. 
De dienst ICT wordt momenteel overbevraagd met tal van technische vragen in het kader van 
het nieuwe AC. 

De begeleiding van Marc Asselberg beperkt zich, wat het nieuwe AC betreft, tot een helikopter-

beeld wat storage en servercapaciteit met managed services in deze nieuwe omgeving betreft. 
De dienst ICT krijgt nu echter vragen voor de concrete inrichting van het nieuwe datacenter waar 
alles betreffende het aansturen van verschillende technieken die van het gemeentelijk netwerk 

gebruik moeten kunnen maken, samenkomt. Een voorbeeld hiervan is het switching dossier om 

de meer dan 700 FTTO switchen aan te sluiten aan de aggregatie- en corelaag, te configureren en 
te beheren, de back-up te beheren, het opzetten van de noodzakelijke beveiliging (firewall, au-
thenticatie) om toegang tot de verschillende VLAN ‘s (gescheiden voor politie en gemeente ver-
sus burgers/klanten)  te krijgen in het nieuwe AC voor alle mogelijk denkbare services in het ge-

bouw: deurtoegang(controle), tijdsregistratie, gebouwbeheer HVAC, projectie en digital signan-

ce, video en audio, camerabewaking, alarmering, telefonie, etc.  Er is met andere woorden nood 
aan een netwerk design binnen het geheel van het netwerk van de gemeente Beveren met inbe-

grip van de installatie en configuratie van de switch-infrastructuur, firewall, Wifi, ... in functie van 

alle eindapparatuur  alsook aan de installatie en configuratie van het authenticatieplatform bin-
nen/voor de nieuwbouw. 
Gezien de zeer ver gevorderde technische vragen, stellen we vast dat de ICT-dienst niet over de 

nodige expertise beschikt om deze vraagstukken op te lossen. De unieke ervaring en expertise in 
het opbouwen en inrichten van een datacenter ontbreekt. De concrete gedetailleerde uitwerking 

van vernoemde uitdagingen is in de overeenkomst met studiebureau ORG (en in onderaanne-
ming SWECO) niet opgenomen. Enkel een algemene architecturale benadering van de binnenin-

richting van het datacenter werd voorzien. Dit was een logische beslissing gezien de tijdsduur 
die er  ging verstrijken tussen het opmaken van de overeenkomst en de effectieve uittekening 

van het datacenter. Ondertussen komen vele vragen in dit verband quasi wekelijks richting de 

ICT-dienst. 

Gelet op de aanwezige expertise van Cevi NV, de huidige integrator, met soortgelijke dossiers in 
andere steden en gemeenten, is het opportuun om zeker in de beginfase te worden begeleid 
door deze partner. 

Gevraagd wordt akkoord te gaan met het inhuren van extra ondersteuning door Cevi NV bij het 

uittekenen en inrichten van het nieuwe datacenter in het nieuwe AC met het oog op de aanstu-
ring van een veelheid aan verschillende technieken die van het gemeentelijk netwerk gebruik 
zullen moeten kunnen maken, ter waarde van 60 werkdagen. De dagprijs bedraagt 800 EUR excl. 

btw - totaal te voorzien budget bedraagt 60 000 EUR incl. btw.  Budget is hiervoor voorzien op 
DIENST3, subproject AC. 

ICT geeft gunstig advies. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de externe begeleiding door CEVI bij het uittekenen en 

inrichten van het nieuwe datacenter in het AC goed te keuren. 
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Punt 06: Vaststelling lastvoorwaarden vervanging bestaande verouderde serverinfrastructuur  

 i.f.v. nieuw administratief centrum (1e fase).   (D 31)                                                                     . 

 
In de zitting van 10 december 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen haar 
goedkeuring voor de conversie naar een model Private Cloud (van opslag en servers) On Pre-

mises (in het data center van het nieuw AC) met Managed Services (ontzorging van bepaalde 

systeemtaken door een externe partner). 
Deze keuze werd gebaseerd op de studie die in onze opdracht werd uitgevoerd door de heer 
Asselberg waarin de verschillende opties voor de vervanging van de verouderde serverinfra-

structuur werden becijferd. 

In deze studie werd de totale investeringskost voor het opzetten van de Private Cloud inclusief 
Managed Services geraamd op 28 245,00 EUR per maand. Een terugverdieneffect wordt ver-
volgens gegenereerd door de instap van Zorgpunt Waasland. 
Om Zorgpunt Waasland op termijn te kunnen toelaten in onze Private Cloud moeten op voor-

hand extra investeringen gedaan worden zodat de noodzakelijke servercapaciteit én opslag-

capaciteit aanwezig is. 
Voor de vervanging van de bestaande verouderde serverinfrastructuur wordt een totaalbudget 

van 300 000,00 EUR voorzien, af te schrijven over een periode van 5 jaar. 

Met een eerste initiële investering moet nu gestart worden om volgende reden: 
De bestaande storage (opslag data HP EVA) is aan zijn zevende jaar en aan vervanging toe. De-
ze werd reeds twee jaar verlengd qua onderhoud en tevens deels vernieuwd eind 2017 (DELL 

Compellent).  
Dit recent vernieuwde  deel is nog perfect te gebruiken/ uit te breiden om aan de opslagbe-

hoefte van zowel gemeente als zorgpunt te kunnen voldoen. Het verouderde deel (HP EVA) kan 
worden afgestoten gezien de hoge kostprijs voor nog een extra verlenging van één jaar (47 

857,92 EUR). Dit bedrag kan beter worden besteed aan de uitbreiding van de recent aange-
kochte DELL Compellent. Op deze manier sparen we de zinloze uitgave van bijna 50 000,00 

EUR uit én wordt er ineens op lange termijn geïnvesteerd in de uitbouw van het goedgekeurde 

Private Cloud concept. 

Momenteel heeft de dienst ICT ook problemen inzake servercapaciteit om aan de voortduren-
de vraag naar extra virtuele serverrollen te kunnen voldoen (nieuwe software tijds- en toe-
gangscontrole gemeente en ZPW, nieuwe software lonen gemeente en ZPW, tijdelijk onder-

brengen nieuwe boekhoudpakket ZPW,... ). 

Om van start te gaan met de uitrol van de Private Cloud, is de aankoop van 2 servers en een 
Compellent in het kader van de vervanging van de verouderde serverinfrastructuur in het mo-
del van de Private Cloud de eerste stap. 

Gelet op de reeds gedane marktverkenning door externe begeleider de heer Asselberg, kan 
worden beroep gedaan op de aankoopcentrale van VITO waarin de nodige Private Cloud als-

ook expertise van Managed Services kan worden aangeleverd voor: 
- Het uitbreiden van de bestaande opslag (Compellent) ontdubbeld in de twee bestaande da-
tacenters met een optimale bezetting voor een totaal van 31 Terabytes HDD en 16 Terabytes 

SSD opslagcapaciteit; 
- Het opzetten van 2 nieuwe krachtige fysieke ESX servers om de nodige virtuele serverrollen te 

kunnen toevoegen en die in een tweede fase verder worden aangevuld met de nodige aantal-
len in functie van de op te zetten private Cloud; 

- Het uitbreiden van de bestaande Broccade switchen met 2 stuks. Deze zijn nodig om de 
voormelde ESX servers via hun netwerkkaart met fiber optic patchkabels en SFP connectoren 
aan te sluiten aan voormelde Compellent Storage kabinetten. 
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De totaalprijs voor deze 1ste fase “Vervanging van de bestaande verouderde serverinfrastruc-

tuur ifv nieuw AC (1ste fase) “bedraagt 150 000,00 EUR inclusief BTW voor de hardware, instal-

latie en projectmanagement. 
De volgende fase betreft het deel Managed Services in het kader van de Private Cloud, de aan-
koop van de nodige switchen, de verdere vervanging  van de verouderde serverinfrastructuur, 

alsook het voorzien van de nodige glasvezel gekoppeld aan de inrichting van het nieuwe data-

center in het AC. 
In uitvoering van artikel 42, § 1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsop-
drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten kan de onderhandelingsproce-

dure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze worden gekozen. 

Onze gemeente kan deze bestelling doorvoeren via een aankoopcentrale conform artikel 47 
van de wet van 17 juni 2016. 
Budgettaire regeling: 

Dienstjaar: 2019 AR: 6103110 BI: 0119AC SUB: DIENST2 

De dienst informatica adviseert gunstig. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het vervangen van de bestaande verouderde 
serverinfrastructuur ifv nieuw AC (1ste fase) 

 de raming goed te keuren voor een bedrag van 150 000,00 EUR inclusief btw 

 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te 

kiezen. 
 

 
 

Punt 07: Aanpassing raming leveren schoolmeubilair gedurende 2019/2023.   (D 31) 
 
De gemeentelijke scholen kopen elk jaar banken en stoelen aan voor het lager onderwijs en het 

kleuteronderwijs. Voor de komende 5 jaar wordt een nieuwe raamovereenkomst beoogd voor 

het aankopen van dit soort meubilair. De opdracht omvat 2 percelen, waarbij de uitgaven als 
volgt  wordt geraamd: 

‒ Perceel 1: 74 596,50 EUR inclusief btw (61 650,00 EUR exclusief btw) 

‒ Perceel 2: 11 950,01 EUR inclusief btw (9 876,04 EUR exclusief btw) 
De totale uitgave van de opdracht bedraagt 86 546,51 EUR inclusief btw (71 526,04 EUR exclusief 

btw). 
Na prijsvraag via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking werden vijf 

offertes ingediend: 

Voor perceel 1: 

 Baert nv, Essenestraat 16, 1740 Ternat: 93 712,81 EUR inclusief btw 

 Didakta bvba, Hille-Zuid 1A, 8750 Zwevezele: 100 732,50 EUR inclusief btw 

 Dubbocage – Marsival, Ter Mote 5, 9850 Nevele: 113 631,71 EUR inclusief btw 

 Vanerum België nv, Kleine Schaluinweg 7, 3290 Diest: 157 224,38 EUR inclusief btw 

 Wesco Group, Jan Baptist Vinkstraat 12, 3070 Kortenberg: 95 668,65 EUR inclusief btw 
Deze offerte bevindt zich 26% boven de raming. 
Voor perceel 2: 

 Baert nv, Essenestraat 16, 1740 Ternat: 17 679,64 EUR inclusief btw  

 Didakta bvba, Hille-Zuid 1A, 8750 Zwevezele: 22 036,52 EUR inclusief btw 

 Dubbocage – Marsival, Ter Mote 5, 9850 Nevele: 28 593,20 EUR inclusief btw 
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 Vanerum België nv, Kleine Schaluinweg 7, 3290 Diest: 21 287,53 EUR inclusief btw 

 Wesco Group, Jan Baptist Vinkstraat 12, 3070 Kortenberg: 23 037,89 EUR inclusief btw 

Deze offerte bevindt zich 48% boven de raming. 
Door de dienst Onderwijs werd volgende verantwoording gegeven voor de hoge inschrijvings-
prijs: 

 Voor de raming baseerde men zich op bedragen van 5 jaar geleden, dewelke in tussentijd 
geïndexeerd werden. 

Budgetsleutel: 2400000/0800LO-14OVONDERWIJS-ONDERW148 van het investeringsbudget 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de raming voor het leveren van schoolmeubilair ge-

durende periode 2019-2023 (2 percelen) aan te passen naar 111 392,45 EUR inclusief btw. 
 
 

 

Punt 08: Vaststelling lastvoorwaarden engineer and build brandbeveiliging 

 Freethielstadion.   (D 31)                                                                                        . 
 
Naar aanleiding van de jaarlijkse inspectie in het Freethielstadion van Waasland-Beveren, uitge-
voerd door de hulpverleningszone Waasland, werden er inbreuken vastgesteld m.b.t. de brand-

veiligheid van tribune D-E. FPC Risk werd gevraagd een oplossingsvoorstel aan te reiken met als 
doel een minstens evenwaardig niveau van brandveiligheid te bekomen zoals beoogd in het KB 

van 6 juli 2013 (de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen). De door FPC Risk voorge-
stelde oplossing bestaat erin actie te ondernemen op twee gebieden, zijnde het plaatsen van 

branddetectie en het plaatsen van een sprinklerinstallatie. Beide gebieden worden per perceel 
gebundeld in één opdracht. 

De uitgave voor de globale opdracht (2 percelen) wordt geraamd op 242 000 EUR inclusief btw. 
Als gunningswijze kan de openbare procedure worden gekozen. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het aanstellen van een Engineer and build voor de 
brandbeveiliging van het Freethielstadion (2 percelen) 

 de raming goed te keuren voor een bedrag 242 000,00 EUR inclusief btw 

 als gunningswijze de openbare procedure te kiezen 

 in te stemmen met de financieringswijze. 
 
 
 

Punt 09: Aanleggen gemeentelijke HDPE-buis met trekputten langs N70 naar De Toren en  
 Boerenpoort in synergie met de nutsmaatschappijen.   (D 31)                                          . 
 
Om de heraanleg van de doortocht van de N70 te Melsele mogelijk te maken dienen er heel wat 

nutsleidingen verlegd, vernieuwd of bij aangelegd te worden. De nutsmaatschappijen voorzien 

om deze werken te starten in de loop van maart 2019. Zij zullen gezamenlijk een pilootaannemer 
aanduiden, welke voor hen deze werken zal uitvoeren. Op deze wijze wordt de 

uitvoeringstermijn korter en de hinder voor het verkeer en de bewoners beperkt. 
De Informaticadienst van de gemeente is vragende partij om van deze gelegenheid gebruik te 

maken om tussen het nieuwe AC en de lagere school De Toren en De Boerenpoort (bibliotheek, 
politie, permanentie bevolking) een HDPI-buis met trekputten aan te leggen om daardoor 

databekabeling te kunnen trekken. 
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Deze aanleg heeft volgens de dienst Informatica als voordeel dat de bestaande Explorelijnen die 

nu gehuurd worden bij Proximus kunnen opgezegd worden en dat door de nieuwe 

fiberverbinding er een veel betere digitale verbinding zal ontstaan naar het datacenter van de 
gemeente. Door gebruik te maken van gemeentelijk datanet zullen de huurkosten van het 
Proximusnet wegvallen. 

Er dient ook mee rekening gehouden te worden dat een latere aanleg van deze databekabeling 

heel wat meer zal kosten door de opbraak en heraanleg van nieuwe wegenis en omdat later in 
de zone voor nutsleidingen nog maar moeilijk een plaats zal kunnen gevonden worden om nog 
een leiding bij te leggen. 

Door de Technische dienst wegen werden de kosten, voor het aanleggen van de HDPE-buis en 

het plaatsen van de trekbakken door de pilootaannemer van de diverse nutsmaatschappijen, 
geraamd op 56 481,30 EUR excl. btw of 68 342,37 EUR incl. btw. 
Met de uitvoerende aannemer kan er via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
een overeenkomst afgesloten worden voor de uitvoering van de werken. 

Budget: AR 2240100/BI 0200WE/ subproject TDW45 / krediet: 2 955 000 EUR. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 in principe akkoord te gaan om de aanleg van HDPE-buizen en het plaatsen van trekputten te 
laten uitvoeren door de aannemer, welke voor de nutsmaatschappijen  het verplaatsen en de 

nieuwe aanleg van nutsleidingen langs de N70 uitvoert, in het kader van de herinrichting van 

de doortocht van de N70 te Melsele 

 de raming van de werken, ten laste van het gemeentebestuur, ten bedrage van 68 342,37 EUR 

inclusief btw goed te keuren 

 de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te kiezen als gunningswijze. 
 

 
 
Punt 10: Aanpassing huurcontract cafetaria sporthal Melsele.   (D 03) 

 

Momenteel wordt de cafetaria van de sporthal van Melsele verhuurd aan de feitelijke vereniging 
BAB (welke een samengaan is van de sportclubs die gebruik maken van de sporthal). BAB op 
haar beurt heeft een gerant in de cafetaria geplaatst via een onderhuurcontract. De huidige ge-

rant heeft aangegeven te willen stoppen met de uitbating en ondertussen werd een nieuwe ge-
rant gevonden (dhr. Jan Blommaert) welke vanaf 1 augustus zal starten. Met het oog op de start 

van deze nieuwe uitbating wordt volgende vraag gesteld: 
De nieuwe uitbater wenst de cafetaria, die momenteel nogal verouderd lijkt, een grondige op-

frissing te geven, zowel aan de binnen- als buitenkant. Omdat hieraan heel wat kosten verbon-

den zijn, had hij graag enige zekerheid bekomen betreffende de duur van de overeenkomst. Hij 
vraagt dan ook of de overeenkomst kan afgesloten worden voor een periode van 9 jaar, telkens 

verlengbaar met 9 jaar. Momenteel is de overeenkomst op elk moment opzegbaar. Indien de 
raad hiermee akkoord gaat, moet de overeenkomst met BAB in die zin worden aangepast zodat 

zij op hun beurt de overeenkomst met de gerant in die zin kunnen aanpassen. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het aanpassen van de duurtijd 
van de lopende overeenkomst met BAB tot 9 jaar, telkens te verlengen met 9 jaar behoudens op-
zeg door één van de partijen. 
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Punt 11: Verkoop bouwgrond, Vogelkerslaan te Melsele.   (D 31) 

 

Ingevolge artikel 27 Decreet Lokaal Bestuur dient burgemeester Marc Van de Vijver de zitting te 
verlaten. 
De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 27 maart 2018 akkoord met het opstarten 

van de verkoopsprocedure voor de loten 21 t.e.m. 34 in de gemeentelijke verkaveling Vogelkers-

laan (Haegemolen) in Melsele. 
De nodige publiciteit werd gevoerd en het college nam kennis van de kandidaturen met het oog 
op het ondertekenen van de verkoopsovereenkomsten. 

Voor volgende lot werd de verkoopsovereenkomst al getekend: 

 

Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte 

31 9de afd., sectie E nummer 181D2 P0000 270,24 m² 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 volgende bouwgrond in de verkaveling Vogelkerslaan te Melsele te verkopen: 

Lot Kadastrale gegevens Oppervlakte 

31 9de afd., sectie E nummer 181D2 P0000 270,24 m² 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 

 
 
 

Punt 12: Verkoop perceel grond, Brielstraat te Melsele.   (D 31) 

 

Het college ging in zitting van 9 oktober 2017 principieel akkoord met de verkoop van een per-
ceel restgrond aan de Brielstraat voor samenvoeging bij de aanpalende eigendom. 

Het perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B deel van nummer 797R. Overeenkomstig 

het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 7 september 

2018, heeft het perceel een oppervlakte van 99,73 m². 
Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 19 oktober 2018, aan-

gevuld met de administratieve kosten, is de aanpalende eigenaar akkoord gegaan met deze 
aankoop. 

De compromis werd reeds ondertekend. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 het perceel 9de afdeling, sectie B deel van nummer 797R met een oppervlakte van 99,73 m², 

gelegen aan de Brielstraat Melsele te verkopen voor samenvoeging met het aanpalende per-

ceel 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

 

 
Punt 13: Aankoop uit de hand woning, Duivendam 2 te Beveren.   (D 31) 
 
Het college ging in zitting van 7 januari 2019 akkoord om een bod te doen voor de aankoop van 
de woning Duivendam 2 in Beveren. De woning op en met grond is kadastraaal gekend 3de afde-

ling, sectie C nummers 791E2 en 791X en heeft een totale oppervlakte van 569 m². Het goed is ei-
gendom van de Belgische Staat en wordt verkocht via het Federaal Aankoopcomité. 
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Een eventuele aankoop is om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de heraan-

leg van de aanpalende wegel. 

Op 11 januari 2019 werd het bod ingediend van 97 000 EUR, zijnde de instelprijs. 
Op 28 februari 2019 vindt de zitdag plaats waarbij het goed zal toegewezen worden aan de 
hoogste bieder.  

We ontvingen op 17 januari 2019 het schattingsverslag van Teccon bvba. Op basis van dit verslag 

kunnen wij op de zitdag mee bieden voor een mogelijk aankoop. 
Krediet is niet voorzien op budget 2019 en dient bij voorzien te worden bij de volgende budget-
wijziging. 

De financieel expert heeft visum verleend voor deze aankoop. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd op de zitdag op 28 februari 2019 mee te bieden voor de 
aankoop van de woning op en met grond Duivendam 2 in Beveren op basis van het schattings-
verslag dat we op 17 januari 2019 mochten ontvangen. 

 

 
 

Punt 14: Aankoop voetbalveld met kantine en omliggende gronden, Zakdam te Melsele.(D 31) 

 
Het college ging in zitting van 14 januari 2019 principieel akkoord met de aankoop van het voet-
balveld met kantine en omliggende gronden aan de Zakdam in Melsele. 

Deze percelen zijn kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D nummers 955, 961A, 962A en 962C en 
deel van nummer 958E. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Bavo De Prekel, 

beëdigd landmeter te Beveren op 11 januari 2019 hebben deze percelen een totale oppervlakte 
van 13 481,61 m².  

Overeenkomstig de schattingsverslagen, opgemaakt door Teccon op 9 oktober en 19 november 
2018 werd er met de eigenaar een akkoord bereikt. 

De compromis werd reeds ondertekend. 

Krediet is deels voorzien op budget 2019 AR 2220000 BI 0740OP SPORT140 en dient deels bij 

voorzien te worden bij de volgende budgetwijziging. 
De financieel expert heeft visum verleend voor deze aankoop. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 het voetbalveld met kantine en omliggende gronden aan de Zakdam in Melsele, kadastraal 
gekend 9de afdeling, sectie D nummers 955, 961A, 962A en 962C en deel van nummer 958E 
met een totale oppervlakte van 13 481,61 m² aan te kopen 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 
 
 
 
Punt 15: Pachtverbreking percelen, Zakdam te Melsele.   (D 31) 

 
Het college ging in zitting van 14 januari 2019 principieel akkoord met de aankoop van het voet-

balveld met kantine en omliggende gronden aan de Zakdam in Melsele. 
Aangezien er op 2 percelen nog een pachter zit, dient de pacht eerst verbroken te worden. Deze 

percelen zijn kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D nummers 962A en 962C en hebben een to-

tale oppervlakte van 5 583 m².  
Met de pachter werd ondertussen een akkoord bereikt. De belofte tot pachtverbreking werd 
reeds ondertekend. 
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Krediet is voorzien op budget 2019 AR 2220000 BI 0740OP SPORT140. 

De financieel expert heeft visum verleend voor deze pachtverbreking. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de pacht te verbreken op de percelen gelegen aan de Zakdam in Melsele, kadastraal gekend 

9de afdeling, sectie D nummers 962A en 962C met een oppervlakte van 5 583 m² 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 
 
 

 

Punt 16: Verhoging betoelaging vzw KEI voor nieuwbouw Sint-Rafaël.   (D 22) 
 
Vzw KEi kreeg op de gemeenteraad van 28 maart 2017 een toezegging voor een betoelaging 
voor de nieuwbouw van Sint-Rafaël. In september 2018 vroeg vzw KEi een verhoging van de 

toelage om tegemoet te komen aan de reële prijs van de aanbesteding. De gemeenteraad 

keurde de verhoging van 152 000 (kapitaal zonder interesten) principieel goed in de zitting van 

25 oktober 2018. Met de interesten van ING dit op een bedrag van 182 418,40 EUR. 
In totaal vraagt vzw KEi voor de betoelaging voor Sint-Rafaël  van 675 518,20 EUR + 182 418,40 
EUR = 857 936,60 EUR (kapitaal + interesten). 

De nieuwe aflossingstabel, zoals opgenomen in de overeenkomst tussen de gemeente en vzw 
KEi, zal er zo uitzien: 
 

Datum 
Terugbeta-
ling/toelage 

30/06/2020 € 42 896, 83 

30/06/2021 € 42 896, 83 

30/06/2022 € 42 896, 83 

30/06/2023 € 42 896, 83 

30/06/2024 € 42 896, 83 

30/06/2025 € 42 896, 83 

30/06/2026 € 42 896, 83 

30/06/2027 € 42 896, 83 

30/06/2028 € 42 896, 83 

30/06/2029 € 42 896, 83 

30/06/2030 € 42 896, 83 

30/06/2031 € 42 896, 83 

30/06/2032 € 42 896, 83 

30/06/2033 € 42 896, 83 

30/06/2034 € 42 896, 83 

30/06/2035 € 42 896, 83 

30/06/2036 € 42 896, 83 

30/06/2037 € 42 896, 83 

30/06/2038 € 42 896, 83 

30/06/2039 € 42 896, 83 

Totaal  € 857 936,60 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 akkoord te gaan met de verhoging van de toelage voor de nieuwbouw van Sint-Rafaël met 

182 418,40 EUR, zodat het totaal van de toelage aan vzw KEi 857 936,60 EUR wordt. 

 akkoord te gaan met het voorgelegde model van overeenkomst tussen de gemeente en 
vzw Kei. 

 
 
 
Punt 17: Toevoegen ingangsdatum wijziging tarifering remgelden buitenschoolse  

 kinderopvang in het gemeentelijk basisonderwijs.   (D 22)                                 . 

 
De gemeenteraad heeft in zitting van 25 oktober 2018 drie wijzigingen goedgekeurd inzake de 
tarifering van de remgelden buitenschoolse kinderopvang in het gemeentelijk basisonderwijs: 
- Artikel 1: een kwartier gratis opvang in te richten na het einde van de lessen, zoals de wetge-

ving dit voorschrijft. 

- Artikel 2: het tarief voor voor- en naschoolse opvang aan te passen naar 0,50 EUR indien er 

geen volledig halfuur opvang meer wordt ingericht. 
- Artikel 3: voor de woensdagnamiddagopvang een tarief te hanteren van 1 EUR per begonnen 

halfuur, met een maximum van 7 EUR. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze beslissing uit te breiden met: 

 Artikel 4: dat deze wijzigingen ingaan op 1 september 2019. 
 

 
 

Punt 18: Kennisgeving digitaal aanmelden in het secundair onderwijs Beveren.   (D 22) 
 
In september keurde het college van burgemeester en schepenen principieel het uitwerken van 

een digitaal aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs in Beveren goed. 

De Onderwijsraad werkte, samen met v-ICT-or (de organisatie die het digitaal systeem aanle-
vert), een stappenplan en tijdlijn uit.  
Omdat er nog geen nieuwe regelgeving is goedgekeurd door de Vlaamse Overheid vallen we nog 

even terug op de oude regelgeving.  
Dit houdt in dat dubbele contingentering moet toegepast worden in de scholen die starten met 

digitaal aanmelden, om een sociale mix per school te waarborgen. 
Dubbele contingentering betekent dat een school twee contingenten bepaalt voor de gelijktijdi-

ge inschrijving van indicator- en niet-indicatorleerlingen. Samen vormen de twee contingenten 

100% van alle leerlingen (zowel de reeds ingeschreven als de nieuw in te schrijven leerlingen) op 
elke capaciteit waarvoor de school een inschrijvingsregister gebruikt. Deze twee contingenten 

zijn gericht op het verkrijgen van een evenredige verdeling van indicator- en niet-
indicatorleerlingen in de scholen gelegen in eenzelfde gemeente. 

Als relatieve aanwezigheid wordt 33% genomen, het gemiddelde van Beveren. 
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Tijdlijn aanmeldingsperiode: 

11  maart – 31 maart 1 – 5 april  6 april – 22 april 23 april   24 april – 15 mei 

digitaal aanmelden alle 

leerlingen 1A en 1B 

controleren voor-

rangsgroepen door 
school 

toewijzing door 

v-ICT-or 

bericht aan ouders 

over toewijzing* 

finaliseren aan-

melding  

 
 *Op 23 april zullen de ouders een mail ontvangen en vertrekt er een brief per post met daarin de 

school die toegewezen is aan hun kind en eventueel de plaats op de wachtlijst van de school van 
voorkeur indien deze niet toegewezen is. 

Vanaf 16 mei starten de vrije aanmeldingen. 

Communicatie aanmeldingssysteem: 
Er werd een folder opgesteld door onze dienst in samenspraak met de scholen en de dienst 
Communicatie om de ouders te informeren. Deze info wordt als volgt verspreid: 

 website secundaire scholen 

 website Beveren 

 leerlingen 6e leerjaar via basisscholen Beveren 

 CLB’s 

 partners Huis van het Kind 

 buitengewoon onderwijs 

 betrokken secundaire scholen  

 sociale media 

 KCC 

 dienst Onderwijs Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas, Zwijndrecht 
Voor mensen die minder digitaal onderlegd zijn, niet over een computer beschikken of de taal 

niet machtig zijn worden ondersteuningspunten voorzien: 
 dienst Onderwijs Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas 
 Sociaal Huis 

 Via partners Huis van het Kind 
 Computers bib (zonder begeleiding) 

 Scholen 
Ook voorzien we ter ondersteuning een handleiding die stap voor stap uitlegt hoe je digitaal kan 
aanmelden. Deze zal beschikbaar zijn op www.beveren.be 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het digitaal aanmeldsysteem in het 

secundair onderwijs Beveren. 
 
 
 

 

 
 

  # leerlingen # lage opleiding moeder # schooltoelage # indicator-
lln 

% indicator-lln 

KA 190 61 63 93 49% 

GTI 141 37 36 55 39% 

SMM 327 33 56 70 21,4% 

Beveren 658 131 155 218 33,1% 

http://www.beveren.be/
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Punt 19: Gemeentelijk Technisch Instituut: capaciteitsbepaling 2019-2020.   (D 22) 

 

Het schoolbestuur wenst in het eerste leerjaar alle leerlingen die zich aanmelden in te schrijven. 
Dit is om de maatschappelijke taak te vervullen om alle kinderen de kans te geven tot leerplicht. 
De aanvankelijke capaciteit op het GTI (op basis van de gesubsidieerde leraaruren en beschikba-

re infrastructuur) was berekend op 120 leerlingen in 1A en 40 leerlingen in 1B. 

De 121ste leerling in 1A en de 41ste leerling in 1B wordt op de wachtlijst geplaatst. 
Voor het schooljaar 2018-2019 werd de capaciteit in het 1ste jaar reeds verhoogd met extra mid-
delen van het schoolbestuur (128 lesuren). 

Ook voor het schooljaar 2019-2020 willen we deze capaciteit behouden omdat er een sterke leer-

lingen-instroom wordt verwacht. 
Deze verhoging van capaciteit heeft zijn gevolgen voor de organisatie van de school gedurende 
de komende vijf/zes schooljaren. 
Als de druk op de school te groot wordt (logistiek en organisatorisch) is het wenselijk dat er extra 

middelen door het schoolbestuur aan de school worden toegekend met een maximum van 64 

lesuren 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met dit voorstel. 

 
 
 

Punt 20: Goedkeuring nieuwe structuuronderdelen Kunstacademie.   (D 22) 
 

De kunstacademie en het volledige DKO werken vanaf dit schooljaar 2018-2019 met een nieuw 
decreet en organisatiebesluiten van de Vlaamse Regering. 

Dit impliceert, wat de interne werking en organisatie van de academie betreft, een ingrijpende 
aanpassing. 

Het oude structuurmodel wordt via richtlijnen van de Vlaamse gemeenschap en OVSG gecon-

cordeerd naar het nieuw organisatiemodel. 

De meeste zaken (domeinen, structuuronderdelen, opties en vakken) die we momenteel inrich-
ten, kunnen evident en gemakkelijk vertaald worden naar het nieuwe model. 
Er zijn evenwel een waaier aan nieuwe opportuniteiten en mogelijkheden die niet in de oude or-

ganieke structuur aanwezig zijn maar die in het nieuw gesubsidieerd aanbod worden voorzien. 

 
Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd voor de hiernagenoemde structuuron-
derdelen en opties: 

1) Structuuronderdeel 1e graad muziek (6 en 7 jarigen) domein specifiek 
2) Structuuronderdeel 1e graad woord (6 en 7 jarigen) domein overschrijdend (beeld en woord) 

3) De unieke optie musical, domein muziek 3e graad , 4e graad 
4) De unieke optie oude muziek , domein muziek, 3e en 4e graad 
5) Optie jazzdans, domein dans 3e, 4e graad 

6) Optie singersongwriter domein muziek , optie jazz-pop-rock 3e graad, 4e graad 
7) Optie digitaal beeldatelier domein beeld , 3e graad jongeren 

8) Optie beeldatelier domein beeld, 3e graad volwassenen 
9) Specialisatiegraad domein muziek: klassiek, jazz-pop-rock , oude muziek 4e graad 

10) Specialisatiegraad domein woord woordkunst/dramacultuur 4e graad 
11) Specialisatiegraad domein dans, Klassieke dans, jazzdans 4e graad 
12) Structuuronderdeel 4° graad tekenkunst volwassenen, domein beeld 
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Punt 21: Uitnodiging buitengewone algemene vergadering Ibogem  d.d. 27 maart 2019.   (D 01) 

 

Wij ontvingen van Ibogem een uitnodiging voor hun buitengewone algemene vergadering voor  
de installatie van de nieuwe raad van bestuur die zal plaatsvinden op woensdag 27 maart 2019  
om 19 uur in Hof ten Damme in Kallo. 

De agenda werd als volgt meegedeeld: 

    1. Samenstelling van het bureau 
    2. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering 11 december 2018 
    3. Verkiezing nieuwe bestuurders 

    4. Goedkeuring tekst "code goed bestuur" 

    5. Varia 
Conform het Decreet Lokaal Bestuur en de statuten van Ibogem dient na de algehele vernieu-
wing van de gemeenteraden ook de raad van bestuur van Ibogem opnieuw geïnstalleerd te wor-
den. 

Conform art. 432 van het DLB wordt de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers 

voor elke algemene vergadering herhaald. 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Lientje De Schepper aangeduid als ef-

fectieve vertegenwoordiger en Heidi Werrens als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens 

de gemeente in de algemene vergadering van Ibogem voor de rest van de legislatuur. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Ibogem op 

27 maart 2019 

 het mandaat van Lientje De Schepper als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente 

voor de buitengewone algemene vergadering van Ibogem op 27 maart 2019 vast te stellen 

 het mandaat van Heidi Werrens als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de ge-
meente voor de buitengewone algemene vergadering van Ibogem op 27 maart 2019 vast te 
stellen. 

 

 
 
Punt 22: Uitnodiging buitengewone algemene vergadering Interwaas  d.d. 13 maart 2019. 

 (D 01)                                                                                                                                                           . 
 

Wij ontvingen van Interwaas een uitnodiging voor hun buitengewone algemene vergadering die 
zal plaatsvinden op woensdag 13 maart 2019 om 18 uur in de kantoren van Interwaas, Lamstraat 

113 in Sint-Niklaas. 

De agenda werd als volgt meegedeeld: 
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur op voordracht van de deelnemers 

2. Aktename van de aanduiding van eventuele leden van de raad van bestuur met raadge-
vende stem 

3. Verkiezing nieuwe bestuurders 
4. Goedkeuring tekst "code goed bestuur" 
5. Varia 

De algemene vergadering wordt onmiddellijk gevolgd door de nieuw samengestelde raad van 
bestuur om 19 uur. 

Conform art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald. 
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Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Jeroen Verhulst aangeduid als effec-

tieve vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens 

de gemeente in de algemene vergadering van Interwaas voor de rest van de legislatuur. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Interwaas 
op 13 maart 2019 

 het mandaat van Jeroen Verhulst als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente 
voor de buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 13 maart 2019 vast te stellen 

 het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de ge-

meente voor de buitengewone algemene vergadering van Interwaas op 13 maart 2019   vast 
te stellen. 

 

 

 

Punt 23: Uitnodiging buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders  
 Maatschappij Linkerscheldeoever d.d. 27 maart 2019.   (D 01)                        . 
 
Wij ontvingen van de Maatschappij Linkerscheldeoever een uitnodiging voor hun buitengewone 

algemene vergadering der aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 27 maart 2019 om 
18 uur in het kantoor van de Maatschappij, Sint-Paulusplein 27in Kallo. 

De agenda van deze vergadering bevat 1 agendapunt, namelijk de algehele vernieuwing van de 
raad van bestuur conform artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur en conform de statuten 

van Maatschappij Linkerscheldeoever. 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Veerle Vincke aangeduid als effectie-

ve vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 
gemeente in de algemene vergadering van Maatschappij Linkerscheldeoever voor de rest van de 
legislatuur. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Maat-

schappij Linkerscheldeoever op 27 maart 2019 

 het mandaat van Veerle Vincke als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor 
de buitengewone algemene vergadering van Maatschappij Linkerscheldeoever op 27 maart 

2019 vast te stellen 

 het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de ge-
meente voor de buitengewone algemene vergadering van Maatschappij Linkerscheldeoever 

op 27 maart 2019 vast te stellen. 
 
 
 

Punt 24: Goedkeuring toetreding gemeente Moerbeke tot projectvereniging Erfpunt.   (D 01) 

 
De gemeente Beveren is aangesloten bij projectvereniging Erfpunt. 

Wij ontvingen een schrijven van Erfpunt. Eind 2018 kregen zij de officiële vraag van de gemeente 
Moerbeke om te kunnen toetreden tot de projectvereniging. 

De vraag werd op de bestuursvergadering van Erfpunt van 30 januari 2019 behandeld en voor-
waardelijk goedgekeurd (conform artikel 6 van de statuten) en wel om de volgende redenen: 
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- Historisch maakt de gemeente Moerbeke ontegensprekelijk deel uit van het Wase verleden. 

Als ‘grensgemeente’ zijn de erfgoedverhalen van aanwezige archeologische sites, historische 

gebouwen en bijzondere landschappen ook uniek. 
- Het bestuur van de gemeente wenst samen met de huidige participanten van Erfpunt een 

onderbouwd erfgoedvisie rond het aanwezige onroerend erfgoed uit te bouwen. 

- De toetreding van deze kandidaat-gemeente hypotheceert in geen enkel opzicht de huidige    

      dienstverlening naar de huidige participanten toe. 
De raad van bestuur legt zijn gemotiveerde beslissing nu ter goedkeuring voor aan de gemeen-
teraden van de huidige participanten. Er wordt gevraagd te antwoorden binnen een tijdsbestek 

van 2 maanden, waarna al dan niet tot de formele toetreding kan worden overgegaan.  

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of zij akkoord gaat met de toetreding van de gemeente 
Moerbeke tot projectvereniging Erfpunt.  
 

 

 
Punt 25: Goedkeuring voorstel tot statutenwijziging Sociaal Verhuurkantoor Waasland.   (D 01) 

 

Wij ontvingen een schrijven van Sociaal Verhuurkantoor Waasland.  
In functie van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur dienen zij hun statuten te wijzigen.  
De raad van bestuur stelde een voorstel tot statutenwijziging op.  

Belangrijkste is een wijziging in afvaardiging van de deelgenoten. 
Om het groot ledenaantal in te perken en op rechtsgeldige wijze te kunnen vergaderen, doet SVK 

volgend voorstel: 
 

 Aan de privatieve deelgenoten vragen of zij hun vertegenwoordiging in de raad van bestuur 

en algemene vergadering al dan niet wensen te behouden. 

 Aan de gemeenten vragen of zij vrijwillig afstand wensen te doen van hun vertegenwoordi-

ging in de raad van bestuur en algemene vergadering en overeenkomstig artikel 483 van het 

Decreet over het Lokaal Bestuur hun ontslag te willen indienen bij de raad van bestuur van 
het Sociaal Verhuurkantoor. 

 Aan de OCMW-deelgenoten vragen of zij hun afvaardiging willen inperken tot één stemge-
rechtigd lid per deelgenoot voor de raad van bestuur en één bijkomend stemgerechtigd lid 

per OCMW-deelgenoot voor de algemene vergadering. 

 Aan de OCMW-deelgenoten vragen of één deskundige af te vaardigen (niet-stemgerechtigd)  
          voor de raad van bestuur (bv. algemeen directeur, hoofd sociale dienst, ...). 

Om bovenstaande reden vraagt het SVK Waasland principieel akkoord te gaan met de voorge-
stelde statutenwijziging. 
Nadien voorziet het SVK Waasland een algemene vergadering op 14 maart 2019 om 18 uur. Dit 
om de statuten te laten wijzigen onder 2/3 meerderheid van de 'oude' algemene vergadering, 

onder toezicht van een notaris. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van SVK Waasland 

 als gevolg van de goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging vrijwillig afstand te 

doen van haar vertegenwoordiging in de raad van bestuur en algemene vergadering en haar 

ontslag in te dienen bij de raad van bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor. 
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Punt 26: Goedkeuring wijzigingen statuten + vaststelling mandaten WACCO.   (D 01) 

 

De gemeente Beveren is aangesloten bij de projectvereniging Wase Cultuurcentra Overlegplat-
form (WACCO). 
De vereniging heeft tot doel: de zorg voor en de communicatie rond cultuurspreiding, bevorde-

ring van gemeenschapsvorming en participatie van cultuurgoederen in de meest ruime beteke-

nis. 
statutenwijziging 
Om zich in regel te stellen met het nieuwe decreet lokaal bestuur wijzigt de vereniging haar sta-

tuten (artikels 16, 19 en 20). 

Belangrijkste aanpassing is dat de raad van bestuur niet meer wordt bijgestaan door een stuur-
groep en dat de raad wordt samengesteld naar rata van 2 aangeduide afgevaardigden per deel-
nemende gemeente i.p.v. 3. 
Conform art. 27 van de statuten van WACCO wordt de statutenwijziging ter goedkeuring voorge-

legd aan de gemeenteraden. 

raad van bestuur 
De vereniging beschikt over een raad van bestuur. 

De raad van bestuur wordt samengesteld naar rata van 2 aangeduide afgevaardigden per deel-

nemende gemeente, met een systeem van effectieven en plaatsvervangers. 
Deze afgevaardigde zetelt als stemgerechtigde bestuurder. 
Conform art. 17 van de statuten van WACCO kunnen voor de gemeenten uitsluitend gemeente-

raadsleden, burgemeester of schepenen deel uitmaken van deze raad. 
Aan de vergaderingen wordt tevens deelgenomen door een niet-stemgerechtigde afgevaardig-

de.  
Deze niet-stemgerechtigde afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de betrokken gemeente, 

verkozen op de lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burge-
meester en schepenen. 

WACCO vraagt om ook voor de niet-stemgerechtigde afgevaardigde een plaatsvervanger aan te 

duiden. 

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een termijn die samenvalt met de duur 
van hun openbaar mandaat. 
De leden van de raad van bestuur ontvangen geen presentiegeld. 

De raad van bestuur laat zich voor advies bijstaan door 1 leidinggevend cultuurfunctionaris per 

gemeente. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 goedkeuring te hechten aan de voorgelegde statutenwijzigingen van WACCO 

 één stemgerechtigd bestuurder aan te duiden voor de raad van bestuur van WACCO 

 één plaatsvervangend stemgerechtigd bestuurder aan te duiden voor de raad van be-

stuur van WACCO 

 één niet-stemgerechtigde afgevaardigde aan te duiden voor de raad van bestuur van 

WACCO 

 één plaatsvervangend niet-stemgerechtigde afgevaardigde aan te duiden voor de raad 
van bestuur van WACCO. 
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Punt 27: Vaststelling mandaten interlokale vereniging Drugpunt Waas.   (D 01) 

 

De gemeente Beveren is aangesloten bij de interlokale vereniging Drugpunt Waas. 
Het is de missie van Drugpunt Waas om te investeren in het welzijn en de gezondheid van de al-
gemene bevolking. Enerzijds door het individu en de samenleving verantwoord en kritisch te le-

ren omgaan met genotsmiddelen en anderzijds door problemen als gevolg van middelengebruik 

te voorkomen en door ondersteuning te bieden aan beginnende gebruikers en hun omgeving. 
 
statutenwijziging 

In samenspraak met het beheerscomité werden de statuten en het huishoudelijk reglement van 

Drugpunt Waas aangepast. 
De belangrijkste aanpassingen zijn: 
  - Temse is de detacherende gemeente 
  - gemeente Zwijndrecht is nu ook lid van deze intergemeentelijke samenwerking 

  - wijziging van de functietitels 

Conform art. 14 van de statuten van Drugpunt Waas worden de gewijzigde statuten goedge-
keurd door de respectievelijke gemeenteraden. 

beheerscomité 

Er wordt een beheerscomité samengesteld dat bestaat uit de burgemeester of schepen van elke 
deelnemende gemeente. 
Voor de vertegenwoordiging van de gemeente worden tevens plaatsvervangers met politiek 

mandaat aangeduid (één per gemeente). 
Alle deelnemende leden hebben recht op één bestuursmandaat. Elk lid van het beheerscomité 

beschikt over één stem. 
Het/de personeelslid/leden van de interlokale vereniging maakt/maken ambtshalve deel uit van 

het beheerscomité en neemt/nemen het secretariaat waar. De personeelsleden en lokale be-
voelgde ambtenaren zetelen als lid met raadgevende stem. 

Binnen de drie maand na de installatie van de gemeenteraad, bij de aanvang van de nieuwe le-

gislatuur, dienen de vertegenwoordigers van de verschillende deelnemende gemeenten binnen 

het beheerscomité te worden aangeduid. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 goedkeuring te hechten aan de voorgelegde statutenwijzigingen van Drugpunt Waas 

 één vertegenwoordiger (burgemeester of schepen) aan te duiden voor het beheerscomité 
van Drugpunt Waas 

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor het beheerscomité van Drug-

punt Waas. 

 
 

 
Punt 28: Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren PEVA vzw – voordracht kandidaat-leden  

 voor algemene vergadering en raad van bestuur.   (D 01)                                                 . 
 
algemene vergadering 
Conform artikel 7 van de statuten van PEVA vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren bestaat 
de vereniging uit volgende stemgerechtigde leden die samen de algemene vergadering vormen: 

- De gemeente Beveren, als lid vertegenwoordigd in de algemene vergadering door de sche-
pen van cultuur die door de gemeenteraad uit zijn leden wordt verkozen en voorgedragen 
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- 17 vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen, voorgedragen door 

de politieke fracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Beveren 

- 18 vertegenwoordigers van het culturele middenveld die worden voorgedragen door de 
gemeentelijke cultuurraad van Beveren. 

De 17 leden, afgevaardigd door de politieke fracties in de gemeenteraad, zetelen in eigen naam 

in de algemene vergadering. Zij worden aangeduid door en evenredig verdeeld over de fracties 

waaruit de gemeenteraad van Beveren is samengesteld en waarbij alle fracties zijn vertegen-
woordigd. 

Na berekening via het proportioneel stelsel geeft dit de volgende samenstelling voor de leden 

voor de algemene vergadering voor deze legislatuur: 

 

CD&V 6 

N-VA 5 

Groen-sp.a 2 

Vlaams Belang 2 

Beveren 2020 1 

Open Vld 1 

Totaal: 17 

 

raad van bestuur 

Conform artikel 27 van de statuten wordt de vereniging bestuurd door een raad van bestuur be-

noemd door de algemene vergadering voor een termijn van 6 jaar, gelijklopend met de gemeen-

telijke legislatuur. 
De raad van bestuur bestaat uit minstens 21 en maximum 25 bestuurders, zodat het aantal be-
stuurders steeds kleiner is dan het aantal leden van de algemene vergadering. 

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:  

- Minstens 11 en maximum 13 bestuurders, voorgedragen door de gemeenteraad van Beve-

ren, waaronder de schepen van cultuur van Beveren 

- Minstens 10 en maximum 12 bestuurders, voorgedragen door de gemeentelijke cultuurraad 
van Beveren. 

Het aantal bestuurders afgevaardigd door de gemeente Beveren is altijd één meer dan het aan-
tal bestuurders afgevaardigd door de gemeentelijke cultuurraad. 
Artikel 29 van de statuten bepaalt dat: 

- behalve de schepen van cultuur, de bestuurders afgevaardigd door de gemeenteraad van 

Beveren niet noodzakelijk de hoedanigheid van gemeenteraadslid moeten hebben 

- elke fractie in de gemeenteraad van Beveren in de raad van bestuur vertegenwoordigd is 
door minimum één bestuurder 

- het principe van evenredige vertegenwoordiging, conform artikel 9b van het Cultuurpact, 
gerespecteerd wordt 

- ten hoogste 2/3 van de door de gemeenteraad voorgedragen bestuurders van hetzelfde ge-

slacht is. 

 
Na berekening via het proportioneel stelsel geeft dit de volgende samenstelling voor de leden 
van de raad van bestuur voorgedragen door de gemeenteraad voor deze legislatuur: 
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CD&V 4 

N-VA 4 

Groen-sp.a 2 

Vlaams Belang 1 

Beveren 2020 1 

Open Vld 1 

Totaal: 13 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 17 kandidaat-leden aan te duiden voor de algemene vergadering van PEVA vzw Gemeente-
lijk Cultuurcentrum Beveren. 

 13 kandidaat-leden aan te duiden voor de raad van bestuur van PEVA vzw Gemeentelijk 
Cultuurcentrum Beveren 

 

 

 
Punt 29: Beheersorgaan bibliotheek – voordracht kandidaat-leden.   (D 01) 
 

Overeenkomstig art. 5 van het reglement op de werking van het beheersorgaan van de openbare 

bibliotheek wordt het beheersorgaan samengesteld volgens optie 9b van het Cultuurpact.  
Het beheersorgaan bestaat uit 24 leden, als volgt bepaald: 

 12 afgevaardigden van de inrichtende overheid, volgens het principe van evenredige ver-
tegenwoordiging van de strekkingen in de gemeenteraad 

 12 vertegenwoordigers van gebruikers, rekening houdend met de filosofische en ideolo-

gische strekkingen aanwezig in het cultureel veld van de gemeente 

 De man-vrouw verhouding is dusdanig dat elk geslacht vertegenwoordigd is door mini-

maal 1/3 van de afgevaardigden. 
De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad. 

Elk lid van het beheersorgaan heeft één stem.  

Conform artikel 7 moet na de installatie van de nieuwe gemeenteraad het beheersorgaan op-
nieuw worden samengesteld uiterlijk op 31 maart van het kalenderjaar waarin de nieuw verko-
zen gemeenteraad zitting neemt. 

Het vroegere beheersorgaan blijft echter in functie totdat het nieuw samengestelde beheersor-
gaan is geïnstalleerd. 

De verdeling volgens de proportionele berekeningswijze ziet er voor deze legislatuur als volgt 
uit: 

CD&V 5 

N-VA 3 

Groen-sp.a 2 

Vlaams Belang 1 

Beveren 2020 1 

Open Vld 0 

Totaal: 12 

 

De 12 leden die de gebruikers vertegenwoordigen konden hun kandidatuur indienen tot  

1 februari 2019. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 12 kandidaat-leden aan te duiden voor het beheersorgaan bibliotheek 

 12 kandidaat-leden namens de gebruikers aan te duiden voor het beheersorgaan biblio-
theek. 

 

 
 
Punt 30: Vaststelling mandaten Cevi vzw.   (D 01) 
 

De gemeente Beveren is lid van de vzw Centrum voor Informatica, afgekort Cevi vzw. 

Het maatschappelijk doel van Cevi bestaat uit het leveren van alle vormen van dienstverlening 
i.v.m. informatietechnologie aan de overheid, overheidsdiensten, -bedrijven en organisaties die 
door de overheid betoelaagd en/of gecontroleerd worden. 
algemene vergadering 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.  

Elk lid kan slechts door één stemgerechtigde natuurlijke persoon vertegenwoordigd zijn.  

Een plaatsvervanger kan tevens aangesteld worden. 
De jaarlijkse algemene vergadering heeft in principe plaats op de laatste vrijdag van de maand 
mei. 

raad van bestuur 
De raad van bestuur wordt bij geheime stemming benoemd door de algemene vergadering, op 
voordracht van de leden.  

De bestuurders worden verkozen voor een termijn van 6 jaar.  

De raad van bestuur bestaat uit minimum 5 en maximum 38 leden. 

De mandaten in de raad van bestuur van Cevi vzw zijn opgedeeld in categorieën op basis van het 
bewonersaantal. 

In de meeste categorieën zijn er meer leden vertegenwoordigd dan er mandaten te begeven zijn. 
Wanneer voor één te begeven mandaat meerdere kandidaten zijn voorgedragen, beslist de al-

gemene vergadering bij meerderheid van stemmen in geheime stemming. 
Onze gemeente kan dus een kandidaat-bestuurder voordragen, maar er is geen zekerheid dat 

we over dit mandaat kunnen beschikken. Kandidaatstelling moet gebeuren voor 9 maart 2019. 
Alle mandaten vereisen enkel de hoedanigheid van natuurlijke persoon. Het is niet verplicht dat 

betrokkene een verkozene is bij de jongste provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. Ook een 
ambtenaar kan de functie van bestuurder bij Cevi vzw vervullen.   
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectief vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van Cevi vzw  

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 
Cevi vzw 

 één kandidaat-bestuurder aan te duiden voor de raad van bestuur van Cevi vzw. 
 

 

 
Punt 31: Vaststelling mandaten Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.   (D 01) 

 
De gemeente Beveren is aangesloten bij Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. 

Elke aandeelhouder wordt jaarlijks uitgenodigd op de gewone algemene vergadering. Deze vindt 
plaats op de laatste dinsdag van de maand mei om 14 uur. 
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De gemeenten worden vertegenwoordigd door een speciaal daartoe aangestelde gevolmachtig-

de (burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, ambtenaar, …) 

De deelname aan de algemene vergadering is onbezoldigd en de verplaatsingskosten vallen ten 
laste van de aandeelhouder. 
Het is wenselijk dat onze gemeente vertegenwoordigd wordt op de algemene vergaderingen van 

deze maatschappij. 

 
Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad dient deze vertegenwoordiging opnieuw 
geregeld te worden. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectief vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van Vlaamse 
Vervoersmaatschappij De Lijn 

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 

Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn. 

 

 
 
Punt 32: Vaststelling mandaten EGTS Linieland van Waas en Hulst.   (D 01) 

 
De gemeente Beveren is lid van een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking met 
beperkte aansprakelijkheid opgericht met als naam “Linieland van Waas en Hulst, EGTS met be-

perkte aansprakelijkheid”. 

De vereniging heeft tot doel om het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende 

samenwerking tussen de deelnemers in het kader van de ontwikkelingsvisie Linieland van Waas 
en Hulst te bevorderen en te ondersteunen in het bijzonder door het opstarten en uitvoeren van 

samenwerkingsprojecten op de in de visie vermelde terreinen te weten haven en economie, mo-
biliteit, natuur en recreatie en wonen en leefbaarheid. 

De EGTS bestaat uit de volgende deelnemers:  
- in Vlaanderen: de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene, de provincie Oost-

Vlaanderen en het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas 
- in Nederland: de gemeente Hulst en de provincie Zeeland. 

Het grondgebied van de EGTS strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten Beveren, 
Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene. 
Linieraad 
De EGTS heeft een Linieraad die bestaat uit één afgevaardigde van elke deelnemer. 

Elke deelnemer heeft op de Linieraad recht op één stem. 

De effectieve en plaatsvervangende leden van de Linieraad worden door de gemeenteraad uit 
hun midden aangewezen.  
Deze leden worden aangewezen voor een periode die verstrijkt uiterlijk zes maanden na de al-
gehele vernieuwing van de bevoegde organen in kwestie.  

Daarbij wordt rekening gehouden met een voldoende vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen. 

De Linieraad vergadert minstens één maal per jaar. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectieve vertegenwoordiger aan te duiden voor de Linieraad van EGTS Linieland van 

Waas en Hulst  

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de Linieraad van EGTS Linie-
land van Waas en Hulst. 

 
 
 
Punt 33: Vaststelling mandaten Het Veer Therapeutisch Kinderdagverblijf vzw.   (D 01) 

 

De gemeente Beveren is lid van Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw. 
De vereniging heeft tot doel alle nodige en nuttige initiatieven te nemen met het oog op de op-
vang, begeleiding en behandeling van minder-valide personen, alsook het vorderen van de par-
ticipatie van betrokkenen in de hiertoe opgerichte voorzieningen. 

algemene vergadering 

Inherent aan de jaarlijkse investeringstoelage die de gemeente Beveren aan de voorziening ver-

leent, kan een stemgerechtigd lid afgevaardigd worden voor de algemene vergaderingen van de 
vereniging.  
Deze afgevaardigde hoeft niet noodzakelijk gemeenteraadslid te zijn.  

raad van bestuur 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur.  
Deze vergadering gaat ± 3 per jaar door, meestal op woensdagavond in het Veer in Sint-Niklaas. 

Over de afvaardiging van de gemeenten in de raad van bestuur wordt volgende bepaald in de 

statuten van Het Veer: 

“Elke gemeente die zich, krachtens een beslissing van haar Raad, er toe verbindt deel te nemen 
aan de mede-financiering van het bouwproject van de vzw Het Veer, zal gedurende het jaar 

waarin de vooropgestelde jaarlijkse toelage wordt uitgekeerd een waarnemer kunnen afvaardi-
gen die wordt uitgenodigd om de bijeenkomst van de Algemene Vergadering bij te wonen. Twee 

van deze afgevaardigden worden telkens uitgenodigd tot het bijwonen van de vergaderingen 
van de Raad van Bestuur van de vzw Het Veer, Therapeutisch Kinderdagverblijf.” 

In 2021-2022 is het opnieuw de beurt aan Beveren en Sint-Niklaas om dit mandaat op te ne-
men.    

Deze afgevaardigde hoeft niet noodzakelijk gemeenteraadslid te zijn. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectieve vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van Thera-
peutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw 

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 
Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw  

 één afgevaardigde aan te duiden voor de raad van bestuur van Therapeutisch Kinderdag-

verblijf Het Veer vzw (periode 2021-2022). 
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Punt 34: Vaststelling mandaten Intergemeentelijk project Het Land van Reynaert.   (D 01) 

 

De gemeente Beveren is lid van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert, kortweg 
IGP LvR. 
Het samenwerkingsverband stelt zich tot doel: 

1. De promotie van het Land van Reynaert 

2. De promotie van het verhaal “Van den Vos Reynaerde” 
3. Het afstemmen van de grote verscheidenheid aan initiatieven m.b.t. Reynaert 
4. De organisatie van intergemeentelijke grensoverschrijdende activiteiten 

De ledenvergadering is samengesteld uit: 

a) 2 personen per aangesloten gemeente, voorgedragen door de respectieve gemeenteraden. 
Deze personen worden aangeduid door de gemeente binnen de 2 maanden na de installatie 
van de nieuwe gemeenteraden. 

b) 2 vertegenwoordigers van de vzw Reynaertgenootschap 

c) De ambtenaren cultuur en/of toerisme van de aangesloten gemeenten die voorgedragen 

worden de colleges van burgemeester en schepenen en die, over de bestuursperioden 
heen, het Reynaertgebeuren opvolgen en de continuïteit garanderen. 

d) Deskundigen die voorgedragen worden door een lid van de projectwerkgroep en aanvaard 

worden door de projectwerkgroep. 
De leden onder a), b) en c) vormen samen de projectwerkgroep. 

De vertegenwoordigers moeten geen gemeenteraadsleden zijn.   

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 2 vertegenwoordigers aan te duiden voor de ledenver-

gadering van het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert. 
 

 
 

Punt 35: Vaststelling mandaten Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten.   (D 01) 

 

De gemeente Beveren is lid van OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van 
de Vlaamse Gemeenschap). 
De vereniging heeft tot doel op te treden als: 

-representatieve organisatie van lokale openbare besturen of verenigingen opgericht door of op 

initiatief van lokale besturen, die onderwijs inrichten binnen de grenzen van de Vlaamse Ge-
meenschap 
-pedagogische begeleidingsdienst in het gesubsidieerd officieel onderwijs. 

algemene vergadering 
Elk lid beschikt op de algemene vergadering over één stem.  

De afgevaardigde dient lid te zijn van de gemeenteraad.  
De algemene vergadering komt jaarlijks één keer samen. 
Het mandaat is onbezoldigd. 

raad van bestuur 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van 15 bestuurders. 

De verdeling gebeurt op basis van het aantal zetels die elke partij Vlaanderen breed telt in de 
gemeenteraad. 

De bestuurders worden benoemd voor de duur van de lopende gemeentelijke legislatuur.  
Leden van de algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor de raad van bestuur van 
OVSG. Een oproep hiervoor volgt in het voorjaar. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectief vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van OVS 

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering 
van OVSG.  

 

 
 
Punt 36: Mandaten vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO).   (D 01) 
 

De gemeente Beveren is aangesloten bij de vereniging Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw, 

afgekort RATO. 
De vereniging beoogt de ontwikkeling van een systematische en gecoördineerde uitvoering 
van muskusrattenbestrijding en eventueel van andere rhodentia. 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en heeft jaarlijks plaats in 

mei. 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad wijzigt de samenstelling van algemene 

vergadering van RATO vzw. 
De vereniging vraagt ons een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van de gemeente aan 
te duiden om te zetelen in de algemene vergadering.  

De algemene vergadering komt jaarlijks samen in mei. 
Dit mandaat is onbezoldigd. 
De vertegenwoordigers dienen geen gemeenteraadslid te zijn. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectief vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van RATO vzw  

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 
RATO vzw. 

 

 
 
Punt 37: Vaststelling mandaten vzw Toerisme Oost-Vlaanderen.   (D 01) 

 

De gemeente Beveren is werkend lid van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. 
De vereniging heeft als missie het bijdragen tot de ontwikkeling, promotie en kwaliteitsbewa-

king van het toeristisch aanbod binnen haar werkingsgebied. Haar taken weerspiegelen deze 
missie. 
algemene vergadering 

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden. 
Elk werkend lid heeft recht op één stem in de algemene vergadering.  

De leden worden vertegenwoordigd door 1 natuurlijke persoon, aangeduid door het daartoe 
wettelijk of statutair bevoegd orgaan. 

Ook de aanduiding van een plaatsvervangend afgevaardigde wordt gevraagd door de vzw.   
De algemene vergadering vergadert ten minste twee maal per jaar.  
raad van bestuur 
De raad van bestuur bestaat uit minimum 21 en maximum 25 stemgerechtigde bestuurders, al-
len natuurlijke personen, met dien verstande dat het aantal bestuurders in elk geval altijd lager 

moet zijn dan het aantal werkende leden.  
Voor de gemeenten zitten er in de raad van bestuur 6 vertegenwoordigers, waarvan één verte-
genwoordiger van de stad Gent en één vertegenwoordiger per toeristische regio. 
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Onze gemeente hoort tot de toeristische regio ‘Waasland’ (Beveren, Kruibeke, Lochristi, Lokeren, 

Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Wachtebeke). 

Onze gemeente kan zich dus kandidaat stellen voor een ambt van bestuurder in de categorie 
steden en gemeenten (1 bestuurder per toeristische regio). 
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van 6 jaar. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectief vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van Toerisme 
Oost-Vlaanderen vzw  

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw  

 één kandidaat aan te duiden voor de raad van bestuur van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. 
 

 

 

Punt 38: Vaststelling mandaten vzw Toerisme Waasland.   (D 01) 
 
De gemeente is lid van vzw Toerisme Waasland. 
De vereniging stelt zich tot doel het bevorderen van het toerisme, onder al zijn vormen, in het 

Waasland.  
algemene vergadering 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. 
Elke aangesloten gemeente wordt vertegenwoordigd door maximum 2 vertegenwoordigers (al 

dan niet bekleed met een politiek mandaat). 
Voor de aangesloten gemeenten eindigt het mandaat van hun vertegenwoordigers van rechts-

wege om de 6 jaar bij een algehele vernieuwing van de gemeenteraden naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Een vertegenwoordiger wiens mandaat eindigt, kan opnieuw wor-
den voorgedragen. 

De voordrachten worden ingediend door de betrokken gemeenteraden uiterlijk 3 maanden na 

de algehele vernieuwing van de gemeenteraden na gemeenteraadsverkiezingen. 
De algemene vergadering wordt ten minste 2 maal per jaar samengeroepen door de raad van 
bestuur. 

raad van bestuur 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, verkozen uit en benoemd door de al-

gemene vergadering. 
De gemeentebesturen worden vertegenwoordigd door 1 bestuurder per gemeente. 

Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum 6 jaar.  

De raad van bestuur vergadert minstens 4 maal per jaar. 
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 twee effectieve vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene vergadering van vzw 
Toerisme Waasland 

 één bestuurder aan te duiden voor de raad van bestuur van vzw Toerisme Waasland. 
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Punt 39: Mandaten vzw Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG).   (D 01) 

 

De gemeente Beveren is aangesloten als werkelijk lid van de vzw Vereniging Voor Openbaar 
Groen (VVOG). 
De vereniging heeft tot doel de bevordering, behartiging en de sensibilisering van: 

-  het landschap, het openbaar groen en de openluchtrecreatie en dit in de ruimste zin 

-  het behoud en de verzorging van het bestaande groenareaal 
-  de gemeenschappelijke belangen van de leden in verband met problemen van het groen, de 
natuur, het landschap, de openluchtrecreatie en het milieubeheer 

De vereniging organiseert vormingsactiviteiten en sensibiliseringsacties. 

Algemene vergadering 
De algemene vergadering is samengesteld uit al de werkelijke en toegetreden leden. 
Ieder werkelijk lid beschikt over één stem en wordt vertegenwoordigd door een politieke man-
dataris of ambtenaar van zijn bestuur. 

De gewone algemene vergadering komt in principe eenmaal per jaar samen (eerste helft juni). 

Voor een mandaat in de algemene vergadering zijn geen vergoedingen voorzien. 
 

Raad van bestuur en financieel comité 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, die gemiddeld 3 keer per jaar verga-
dert. 
De raad van bestuur is samengesteld uit minimum 5 personen en maximum 15 leden, verkozen 

door de algemene vergadering. 
De kandidaturen worden ingediend ten minste twee maanden voor de datum van de algemene 

vergadering. 
Zijn verkiesbaar: de politieke mandatarissen of ambtenaren van de werkelijke leden. 

De duur van het mandaat van de leden van de raad van bestuur is 6 jaar. 
VVOG laat weten dat volgens art. 38 van de statuten bestuurders een presentiegeld mogen ont-

vangen, maar dat tot op heden echter nooit presentiegeld werd betaald. 

Een financieel comité, samengesteld uit 3 leden, is belast met het nazicht van de rekeningen. 

De leden worden verkozen door de algemene vergadering voor een periode van 6 jaar. 
Het financieel comité vergadert eenmaal per jaar (in de maand april). 
Voor dit mandaat zijn geen presentiegelden voorzien. 

In overeenstemming met de statuten (art. 30) zal de VVOG in de eerste helft van juni 2019 een al-

gemene ledenvergadering organiseren waarop een nieuwe raad van bestuur verkozen wordt 
(max. 15 personen). Tevens zullen 3 nieuwe leden van het financieel comité verkozen worden. 
Indien onze gemeente een kandidaat voor de raad van bestuur (politieke mandataris of ambte-

naar) of voor het financieel comité zou willen voordragen, dan dient dit volgens de statuten (art. 
29) te gebeuren voor 1 april 2019. 

VVOG laat ook weten dat ten behoeve van de nieuwe mandatarissen in de loop van de maanden 
januari en februari 2019 in elke provincie een informatievergadering zal georganiseerd worden 
waarop de werking van de Vereniging voor Openbaar Groen uitvoerig zal toegelicht worden. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectief vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de Vereni-
ging voor Openbaar Groen vzw  

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 

de Vereniging voor Openbaar Groen vzw  

 één kandidaat aan te duiden voor de raad van bestuur van de Vereniging voor Openbaar 
Groen vzw 
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 één kandidaat aan te duiden voor het financieel comité van de Vereniging voor Openbaar 

Groen vzw. 

 
 
 

Punt 40: Vaststelling mandaten vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 
 (D 01)                                                                                                                                                             . 
 
De gemeente Beveren is lid van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort 
VVSG. 

De vereniging heeft tot doel de aangesloten lokale besturen te helpen bij het vervullen van hun 
beleidsdoelstellingen en opdrachten en tevens hun autonomie te bevorderen en te verdedigen. 
Eind 2018 werden de aangepaste statuten unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering 
van VVSG. De vereniging besliste haar bestuursmodel te hervormen in de richting van een meer 

participatief ledenmodel, met naast een raad van bestuur en een dagelijks bestuur ook verschil-

lende bestuurlijke commissies en een jaarlijkse Staten-Lokaal.  
algemene vergadering 

VVSG vraagt ons een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering (effectief + 
plaatsvervanger). 

Zij vragen in de mate van het mogelijke om een lid van het college van burgemeester als verte-

genwoordiger af te vaardigen of de voorzitter van de gemeenteraad.  
Vertegenwoordigers in de algemene vergadering worden niet bezoldigd. 

De algemene vergadering komt 2 keer jaar bijeen, doorgaans in juni en december, en behandelt 

naast een statutair onderdeel ook een inhoudelijk programma. 
raad van bestuur en/of bestuurlijke commissie  

De raad van bestuur bestaat voortaan uit 20 leden. 
De bestuurders worden formeel aangesteld door de algemene vergadering die in juni 2019 bij-

eenkomt. 

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is bezoldigd. 
De raad van bestuur vergadert maandelijks. 
Een kandidaat-VVSG-bestuurder is bij voorkeur een lid van het college van burgemeester of 

schepenen.  

De bestuurlijke commissies (6) worden voorgezeten door een lid van de raad van bestuur. 

Deze commissies buigen zich over politiek-beleidsmatige standpunten die de raad van bestuur 
van de VVSG inneemt in het kader van beleidsvoorbereidingen op Vlaams, federaal en Europees 
niveau.  

Het aantal leden van de bestuurlijke commissies is 16. Het gaat om politieke verkozenen en 
maximum 5 experten. 
Zowel een lid voor de raad van bestuur als voor de bestuurlijke  commissies moet door de ge-
meenteraad worden voorgedragen en gevalideerd. VVSG vraagt de validatie door de gemeente-
raad pas te laten plaatsvinden nadat er een akkoord is rond de finale samenstelling van de raad 

van bestuur en de diverse bestuurscommissies (in de periode van de maand april), en voordat de 
algemene vergadering van 13 juni de leden voor deze organen bekrachtigt. 

VVSG vraagt om uiterlijk 28 maart 2019 de naam te bezorgen van de kandidaat-bestuurder voor 
de raad van bestuur en/of de bestuurlijke commissies. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectieve vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de 

VVSG  

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 
de VVSG  

 een kandidaat-lid aan te duiden voor de raad van bestuur van de VVSG 

 een kandidaat-lid aan te duiden voor een bestuurlijke commissie van de VVSG. 
 

 
 

Punt 41: Vaststelling mandaten vzw Wase Werkplaats.   (D 01) 
 

De gemeente Beveren is lid van vzw Wase Werkplaats. 
De Wase Werkplaats verschaft duurzame tewerkstelling voor personen met een beperking. 
algemene vergadering 

De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt al de leden.  
De vzw vraagt om voor legislatuur 2019-2024 een effectieve vertegenwoordiger aan te duiden 
voor de algemene vergadering, eventueel aangevuld met een plaatsvervanger. 
raad van bestuur 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste 4 bestuurders die lid zijn 

van de vereniging. De duur van hun mandaat wordt bepaald op 6 jaar. 
De raad van bestuur vergadert maandelijks.  
De leden van de raad van bestuur vervullen hun mandaat onbezoldigd. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectieve vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van vzw 

Wase Werkplaats  

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 

vzw Wase Werkplaats  

 één afgevaardigde aan te duiden voor de raad van bestuur van vzw Wase Werkplaats. 

    

 
 
Punt 42: Vaststelling mandaten Bekkenbestuur Benedenscheldebekken.   (D 01) 
 

Het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid regelt het integraal waterbeleid 
in Vlaanderen, de samenstelling en de werking van de bekkenbesturen. 
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) coördineert het integraal waterbeleid op 
Vlaams niveau.  

Het bekkenbestuur coördineert het integraal waterbeleid op lokaal niveau. 

Voor het integraal waterbeleid is Vlaanderen opgedeeld in 11 bekkens. De gemeente Beveren 

maakt deel uit van het Benedenscheldebekken. 

Het bekkenbestuur vergadert 1 keer per jaar.  
Elke gemeente waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken, 

heeft een vertegenwoordiger in het bekkenbestuur. 

Gevraagd wordt voor onze gemeente een (nieuwe) vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te 
duiden voor het bekkenbestuur. 

Er kan enkel een mandataris worden afgevaardigd (burgemeester, schepen of lid gemeente-

raad). 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectief vertegenwoordiger aan te duiden voor het bekkenbestuur Benedenschel-

debekken  

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor het bekkenbestuur Bene-
denscheldebekken. 

 
 
 
Punt 43: Vaststelling mandaten Waasse Landmaatschappij.   (D 01) 

 

De gemeente Beveren is vennoot bij de Waasse Landmaatschappij. 
De vennootschap heeft als doel: 
- de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verbeteren, inzon-
derheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoen-

de aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van ge-

meenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur 

- bijdragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of onge-
schikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te 
vervangen 

- gronden en panden verwerven voor realisatie van sociale woonprojecten en de terbeschikking-
stelling van percelen in sociale verkavelingen. 
algemene vergadering 

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten.  

Zij komt minsten éénmaal per jaar bijeen.  

Het is wenselijk dat onze gemeente vertegenwoordigd wordt op de algemene vergaderingen van 
deze maatschappij.   

raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. 

Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 16 mei 2014 waarin o.a. het maxi-
maal aantal bestuurders bij sociale huisvestingsmaatschappijen werd vastgesteld, heeft de 

Waasse Landmaatschapij het aantal bestuurders verminderd van 13 naar 9. 
De 3 steden/gemeenten met de meeste aandelen (Sint-Niklaas, Beveren en Lokeren) behouden 

elk 1 mandaat in de raad van bestuur. 
Om de genderdiversiteit in acht te nemen vraagt de Waasse Landmaatschappij om voor de ver-
tegenwoordiger in de raad van bestuur een voordracht van 2 kandidaten, elk van een ander ge-
slacht en in volgorde van de voorkeur van het bestuur, te doen. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectief vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de Waas-

se Landmaatschappij  

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 

de Waasse Landmaatschappij  

 een kandidaat-bestuurder voor te dragen voor de vertegenwoordiging in de raad van be-
stuur van de Waasse Landmaatschappij.      
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Punt 44: Vaststelling mandaten vzw LOGO-Waasland.   (D 01) 

 

Zowel de gemeente Beveren als OCMW Beveren zijn lid van vzw Lokaal Gezondheidsoverleg 
Waasland, afgekort LOGO-Waasland. 
Logo-Waasland heeft tot doel het op centraal Vlaams niveau  geplande  preventiebeleid uit te 

voeren en het lokale gezondheidsoverleg te coördineren en te ondersteunen. 

Ingevolge de installatie van de nieuwe raden dienen nieuwe vertegenwoordigers te worden 
aangeduid. 
Algemene vergadering 

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.  

Ieder lid van de algemene vergadering beschikt over 1 stem. 
Aangezien zowel de gemeente Beveren als OCMW Beveren lid zijn van de algemene vergade-
ring van Logo-Waasland vzw en aangezien dit juridisch aparte entiteiten blijven, kunnen bei-
den lid blijven van de algemene vergaderingen en dus beiden een stemgerechtigd lid aandui-

den. 

Raad van bestuur 
De raad van bestuur bestaat uit minstens 3 leden en maximaal 18 leden, benoemd door de al-

gemene vergadering. 

8 mandaten gaan naar de invulling van de verschillende lokale besturen 
OCMW/gemeente/stad, zijnde Beveren, Hamme, Kruibeke, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Ste-
kene, Temse en Waasmunster. 

Voor het mandaat van bestuurder in de raad van bestuur (en dagelijks bestuur) wordt 1 per-
soon afgevaardigd (of OCMW of gemeente). 

Deze mandaten zijn onbezoldigd. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één stemgerechtigd lid aan te duiden voor de algemene vergadering van Logo-Waasland vzw  

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 

Logo-Waasland vzw  

 één stemgerechtigd lid aan te duiden voor de raad van bestuur van Logo-Waasland vzw.  
 
 

 
Punt 45: Samenstelling gemeenteraadscommissies en verkiezing commissievoorzitters. 

 (D 03)                                                                                                                                                        . 
 

Op huidige gemeenteraad werd, voorafgaandelijk, het nieuwe huishoudelijk reglement vastge-

steld. Ingevolge artikel 34 e.v. van dit huishoudelijk reglement dienen er 6 raadscommissies te 
worden samengesteld en dienen hun voorzitters te worden verkozen.  

De fracties dienen door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeente-
raad, de mandaten van stemgerechtigde leden in deze commissies toe te kennen.  Dit gebeurt 

via een voordrachtsakte. 
De verdeling van de stemgerechtigde mandaten is als volgt: 
- CD&V: 4 leden 
- N-VA: 3 leden 
- Groen: 1 lid 

- Vlaams Belang: 1 lid 
- Beveren 2020: 1 lid 
- Open VLD: 1 lid 
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Totaal per commissie: 11 leden. 

Voor elk kandidaat-commissielid dient tevens een plaatsvervanger te worden aangesteld.  

Daarnaast moeten ingevolge art. 36 van het huishoudelijk reglement de voorzitters worden ver-
kozen van deze zes commissies. Dit zal voor elke commissie gebeuren bij geheime stemming en 
met meerderheid van stemmen waarbij elk raadslid beschikt over één stem. 

De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een 

commissie. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de samenstelling van de commissies 

conform de voordrachtsakten, en over te gaan tot de verkiezing van de voorzitters. 

 
 

 

 

 

 


