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Gemeente Beveren 

 
Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 januari 2019. 

 

 
Punt 02: Onderzoek van de geloofsbrieven, installatie tot raadslid van mevrouw  

  Kristien Hulstaert en vaststelling rangorde.   (D 03)                                            . 
 
Op de installatievergadering van de gemeenteraad legden de verkozenen voor de gemeenteraad 

de eed af als gemeenteraadslid, nadat hun geloofsbrieven werden goedgekeurd. 
Mevrouw Kristien Hulstaert, verkozen bij de verkiezing van 14 oktober 2018 voor de vernieuwing 

van de gemeenteraad op de lijst Groen-sp.a, heeft zich verontschuldigd voor deze vergadering 
en dient bijgevolg in toepassing van artikel 6§5 van het decreet lokaal bestuur de eed af te leg-

gen in huidige zitting. 

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

vrouw Kristien Hulstaert. 

 
Vooraleer haar mandaat te aanvaarden legt mevrouw Kristien Hulstaert in openbare vergadering 

volgende eed af in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad : “Ik zweer de verplichtin-

gen van mijn mandaat trouw na te komen.” 

Door deze eedaflegging wordt mevrouw Kristien Hulstaert ambtsbevoegd.  
De rangorde van de gemeenteraadsleden dient naar aanleiding van deze eedaflegging opnieuw 
te worden vastgesteld. 

 

Aan de raad wordt gevraagd 

 de geloofsbrieven van mevrouw Kristien Hulstaert goed te keuren 

 kennis te nemen van de eedaflegging als gemeenteraadslid van mevrouw Kristien Hulstaert, 
waardoor zij ambtsbevoegd wordt 

 de rangorde van de gemeenteraadsleden vast te stellen als volgt: 

 

NR. NAAM ACTIEF VANAF AANTAL NAAMSTEMMEN 

01 Boudewijn VLEGELS 03.01.1977 1120 

02 Roger HEIRWEGH 03.01.1989 430 

03 Marc VAN DE VIJVER 03.01.1995 5854 

04. Katrien CLAUS 03.01.1995 1977 

05. Bruno STEVENHEYDENS 03.01.1995 1030 

06 Raf VAN ROEYEN 03.01.1995 t/m 
31.12.2000 + vanaf 
31.5.2005 

1514 

07 Werner MAES 03.01.2001 711 

08 Johan SMET 03.01.2001 653 

09. Dirk VAN ESBROECK 03.01.2001 t/m 
28.12.2012 

1525 



 

 

Toelichtingen gemeenteraadszitting 29 januari 2019 

 
2 

 

10 André BUYL 03.01.2007 848 

11 Ernest SMET 03.01.2007 650 

12 Marijke DE GRAEF 03.01.2001 t/m 

28.12.2012 

356 

13 Kristien HULSTAERT 24.06.2008 t/m 

02.06.2009 + vanaf 

29.09.2009 

599 

14 Veerle VINCKE 29.06.2010 647 

15 Ingeborg DE MEULEMEESTER 27.07.2010 1228 

16 Filip KEGELS 02.01.2013 2667 

17 Ann COOLS 02.01.2013 841 

18 Issam BENALI 02.01.2013 733 

19 Lien VAN DOOREN 02.01.2013 549 

20 Jens DE WAEL 02.01.2013 521 

21 Dominique TIELENS 02.01.2013 514 

22 Jan VAN DE PERRE 02.01.2013 436 

23 Karolien WEEKERS 03.01.2001 t/m 

30.05.2006 

654 

24 Stijn DE MUNCK 26.01.2016 611 

25 Ann VERMEULEN 03.01.2019 1284 

26 Laura STAUT 03.01.2019 741 

27 Inge BROCKEN 03.01.2019 645 

28 Jeroen VERHULST 03.01.2019 628 

29 Koen MAES 03.01.2019 482 

30 Lientje DE SCHEPPER 03.01.2019 419 

31 Kasper Dierckx 03.01.2019 376 

32 Heidi WERRENS 03.01.2019 368 

33 Annick VAN DE VYVER 03.01.2019 331 

34 Kathleen DE SCHEPPER 03.01.2019 268 

35 Bo VAERENBERGH 03.01.2019 206 

 
 

 
Punt 03: Aktename goedkeuring jaarrekening 2017.   (D 13) 

 
Na vaststelling van de jaarrekening 2017 door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2018, werd 
conform art. 173, §1 Gemeentedecreet een afschrift bezorgd aan de provinciegouverneur.  

De jaarrekening 2017 werd op 3 december 2018 door de heer waarnemend gouverneur goedge-

keurd zonder inhoudelijke opmerkingen. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 
2017 van de gemeente door de heer waarnemend gouverneur. 
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Punt 04: Advies principieel akkoord “Ropstraat 9N” te Haasdonk.   (D 32) 

  

Op 6 december 2018 ontving de gemeente van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen 
een vraag om advies over de aanvraag tot Principieel Akkoord (PriAk) van Studiegroep IRTAS 
bvba, Prosper Van Raemdonckstraat 15 te 9120 Beveren, namens Mevrouw Rita Janssens, 

Ropstraat 9E te 9120 Haasdonk, voor het ontwikkelen van een duidelijk afgebakend deel van het 

niet-geordende Woonuitbreidingsgebied "Ropstraat".  
Het gebied omvat slechts één kadastraal perceel met adres Ropstraat 9N, dat kadastraal gekend 
is als Beveren, 10e afdeling (Haasdonk), sectie A, nummer 767S.  

Bij haar advies voor een PriAk moet de gemeente aftoetsen of de ontwikkeling van het nog niet-

geordend woonuitbreidingsgebied kan gekaderd worden in het gemeentelijk woonbeleid.  
Indien de Provincie het PriAk goedkeurt, moet voor dat gebied binnen het jaar een Ruimtelijk 
UitvoeringsPlan (RUP) worden opgemaakt door de gemeente.  
Het gaat om slechts één perceel dat zich tussen twee bebouwde percelen situeert en aan een 

voldoende uitgeruste weg ligt.  

Het perceel vormde lot 1 van de op 21.06.1972 vergunde verkaveling "JANSSENS René" 
(V/0370/1 - V1972/138 - JB/AM 46.009.584V) voor 5 loten OB en 12 loten HOB. Die vergunning da-

teert m.a.w. van vóór de vaststelling van het Gewestplan bij Koninklijk Besluit van 07.11.1978.  

Een door een verkaveling aangesneden deel van een woonuitbreidingsgebied heeft in principe al 
het statuut van woongebied, omdat de door artikel 5.1.1 van het Inrichtingsbesluit 1972 vereiste 
ordening aanwezig is.  

Bovendien wordt het gebied "HaAa - Ropstraat", waar het perceel deel van uitmaakt, zowel door 
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (BD 28.09.2006) als de gewijzigde Woonbehoeftestu-

die (GR 24.10.2017) aangewezen als prioritair/op korte termijn te ontwikkelen.  
Verder bepaalt het richtinggevend deel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor het 

hele gebied HaAa:  
"Stuk van reeds aangezet woonlint in het woonuitbreidingsgebied gelegen in het noordwesten van 

de kern. Het gaat om mogelijkheden voor woningbouw langs een bestaande uitgeruste straat in 

woonuitbreidingsgebied. Mogelijkheden voor woningbouw in aansluiting met bestaande infra-

structuur, met de mogelijkheid voor 10 woningen. Het eigenlijke binnengebied is moeilijk te be-
bouwen en wordt wellicht bestemd voor recreatieve doeleinden en een mogelijke uitbreiding van 
de school. De gemeente startte in 2004 met de opmaak van een BPA". 

 

Mits akkoord van de gemeenteraad wordt bijgevolg  gunstig advies verleend over de aanvraag 
tot Principieel Akkoord voor het ontwikkelen van het niet-geordende woonuitbreidingsgebied 
“Ropstraat 9N”. 

 
 

 
Punt 05: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst veiligheidscoördinatie bij heraanleg  
  doortocht N70 te Melsele.   (D 31)                                                                                                   . 

 
De realisatie van de werken aan de doortocht van de N70 te Melsele is een samenwerking tussen 

het Vlaamse Gewest en de gemeente Beveren. 
Voor het verrichten van de veiligheidscoördinatie werd een ontwerp van samenwerkingsover-

eenkomst opgesteld door de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen van de Vlaamse Over-
heid een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst opgesteld.  
Krediet: 1 455 000,00 EUR – AR: 2240100 – BI: 0200WE - Projectcode: 14OVTDW 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze overeenkomst goed te keuren en aan het college 

opdracht te geven om deze overeenkomst af te sluiten. 

 
 
 

Punt 06: Vaststelling lastvoorwaarden aanstelling ontwerper aanleg parking op domein  

  Fort Liefkenshoek te Kallo.   (D 31)                                                                                               . 
 
Voor het Fort Liefkenshoek moet een parking worden aangelegd: 

- Er wordt al jarenlang, bij gebrek aan een goed alternatief, in de berm geparkeerd wat tot  

  onveilige en vaak chaotische situaties leidt wanneer er activiteiten georganiseerd worden op  
  het Fort.  
- Recent werd de realisatie van een nieuw horecapunt ten zuiden van het Fort vergund. Als  
  voorwaarde bij dit project werd vanuit de veiligheidsdiensten opgelegd om een tweede  

  ontsluiting over de walgracht te voorzien, met een stelplaats voor hulpdiensten aan de  

  zuidzijde van de walgracht. Dit is een ideale gelegenheid om de (nood)brug mee te integreren in  
  een ruimer ontwerp van parking en ontsluiting van het Fort. 

- Er werd reeds een schetsontwerp opgemaakt van de voorkeurslocatie. 

 
Voor de aanstelling van een ontwerper werd een lastenboek opgemaakt. 
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 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze worden ge-

kozen. 
Budgettaire regeling: 2220000/0700LI/CUL132 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 principieel te beslissen tot de aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een parking 

op het domein Fort Liefkenshoek 

 de lastvoorwaarden vast te stellen 

 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te 
kiezen. 

 
 

 
Punt 07: Overdracht groenonderhoud en reinhouden straten en pleinen aan Wase  

  Werkplaats gedurende 2019.   (D 31)                                                                              . 

 
Omdat onze gemeente lid is van de Wase Werkplaats kan zij beroep doen op bepaalde vormen 

van dienstverlening, zoals groenonderhoud en onderhoud van straten en pleinen in het alge-
meen. 

Het betreft de volgende werkzaamheden die gedurende 2019 door de Wase Werkplaats kunnen 
worden uitgevoerd: 

 Uitvoeren van natuurzorgwerken in het kader van milieu-/natuurprestaties (MINA): AR: 
6103320 Item: 0200WE/35 

 Groenonderhoud verschillende sportzones: AR: 6103120 Item: 0740OP/35 

 Groenonderhoud centrum Beveren (Cortewalle,…): AR: 6130120 Item: 0680HS/35 

 Groenonderhoud verschillende begraafplaatsen: AR: 6103120 Item: 099000/35 

 Groenonderhoud rond speeltuigen op speelpleinen: AR: 6103020 Item: 0750JE/35 
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 Reinhouden straten en pleinen: AR: 6103320 Item: 098400/38 

 Onderhoud landelijke wegen op afroep: AR: 2241007/0200AN 

 
Door de groendienst en de technische dienst wegen wordt de uitgave per artikel als volgt ge-
raamd: 

 AR 6103320 Item 0200WE/35: 90 000,00 EUR 

 AR 6103120 Item 0740OP/35: 108.279,27 EUR 

 AR 6130120 Item 0680HS/35: 94 576,44 EUR 

 AR 6103120 Item 099000/35: 94 576,44 EUR 

 AR 6103020 Item 0750JE/35: 16.469,43 EUR 

 AR 6103320 Item 098400/38: 70.000,00 EUR 

 AR 2241007 Item 0200AN: 10.000,00 EUR 
De uurprijs voor één arbeider bij de Wase Werkplaats bedraagt vanaf 1 januari 2019 16,43 EUR 

exclusief btw (19,88 EUR inclusief btw). Dit is een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. 
 

Aan de raad wordt gevraagd om in uitvoering van artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 de be-

voegdheid van voornoemde opdracht voor het jaar 2019 over te dragen aan de Wase Werkplaats 
vzw, Kapelanielaan 20, 9140 Temse (in-house-opdracht). 
 

 

 

Punt 08: Kosteloze grondverwerving Berghoekwegel te Melsele.   (D 31) 
 
Aan de Berghoekwegel in Melsele werd een verkaveling gerealiseerd voor 3 woningen met voor-

liggend voetpad/groenzone. 
In uitvoering van de verkavelingsvergunning vraagt de verkavelaar nu voormeld voet-

pad/groenzone over te nemen voor opname in het openbaar domein van de gemeente. 
Deze grond is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C nummer 150R4 (voorheen deel van num-

mer 150T2). Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter 

te Beveren op 5 december 2014, heeft het perceel een oppervlakte van 221,73 m². 
Het college kon reeds in zitting van 10 december 2018 akkoord gaan met deze verwerving. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C nummer 150R4 met een oppervlakte 
van 221,73 m² kosteloos over te nemen voor opname in het openbaar domein 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 
 
 

 
Punt 09: Vaststelling mandaten IGS Westlede en goedkeuring agenda bijzondere algemene 
   vergadering d.d. 19 maart 2019.   (D 01)                                                                                         . 

 
De gemeente Beveren is aangesloten bij de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede, afge-

kort IGS Westlede. 
De vereniging is samengesteld uit de oprichtende deelnemers alsmede de gemeenten van de 

provincie Oost-Vlaanderen die door de algemene vergadering als deelnemers werden aanvaard.  
Deze opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het oprichten en besturen van één of meerde-

re crematoria en één of meerdere intergemeentelijke begraafplaatsen op het grondgebied van 
de provincie Oost-Vlaanderen. 
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Algemene vergadering 

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers van 

de vereniging en vergadert twee maal per jaar.  
De vertegenwoordigers van de gemeenten moeten raadslid, schepen of burgemeester zijn.  
Iedere deelnemer heeft recht op minstens één vertegenwoordiger. 

Overeenkomstig het decreet over de lokale besturen wordt er geen zitpenning uitgekeerd aan 

de leden van de algemene vergadering. De verplaatsingskosten worden vergoed op basis van 
de kilometervergoeding bij dienstverplaatsingen bij het Agentschap voor Binnenlands Be-
stuur.  

Raad van bestuur 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit 14 stemgerechtig-
de leden, door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de deelnemers. 
Maximaal 2/3 van de leden is van hetzelfde geslacht. 
De raad van bestuur vergadert 10 maal per jaar. 

De toewijzing gebeurt volgens 2 principes:  

1) elke gemeente/stad waar een crematorium is gevestigd, heeft recht op 1 bestuurder. 
Concreet zijn dit Lochristi, Sint-Niklaas en Aalst. 

2) Per begonnen schijf van 150 000 inwoners heeft elk arrondissement recht op 1 be-

stuurder.  
  

Arrondissementen 
Inwoners aangesloten 

gemeenten per 150 000 per crem. totaal 

Gent 512 464 4 1 5 

Eeklo 60 613 1   1 

Sint-Niklaas 231 778 2 1 3 

Dendermonde 130 320 1   1 

Aalst 275 959 2 1 3 

Oudenaarde 106 843 1   1 

  1 317 977 11 3 14 
 

Beveren vormt samen met Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Temse 
het arrondissement Sint-Niklaas.  

Indien er meer kandidaten dan plaatsen door een arrondissement worden voorgedragen, 

wordt de keuze gemaakt door de algemene vergadering. Dit gebeurt door een geheime stem-

ming waarbij elk aandeel recht geeft op één stem. 
De verkiezing van de raad van bestuur gebeurt op de algemene vergadering van maart 2019. 

Er wordt een zitpenning van 201 EUR toegekend per bijgewoonde vergadering en de verplaat-
singskosten worden terugbetaald volgens de modaliteiten van de algemene vergadering. 

Raad van bestuur – lid met raadgevende stem 

Volgens artikel 13§2 van de statuten heeft iedere deelnemende gemeente het recht, tot lid van 
de raad van bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op 

een lijst waarvan geen enkele gekozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en 
schepenen, en deze aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering. 

Er is dus echter maar 1 lid van de raad van bestuur met raadgevende stem. Indien slechts één 
gemeente van dit recht gebruikt maakt, neemt de algemene vergadering akte van de gemeen-

teraadsbeslissingen en woont het aldus aangeduide lid met raadgevende stem vanaf dat 
ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij. Indien meerdere gemeenten van dit recht 
gebruik maken, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en 

bepaalt zij de rangorde van de aangeduide leden met raadgevende stem in afdalende volgorde 
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volgens de omvang van het aantal maatschappelijke aandelen in het bezit van de aanduiden-

de gemeenten.  

Er wordt een zitpenning van 201 EUR toegekend per bijgewoonde vergadering en de verplaat-
singskosten worden terugbetaald volgens de modaliteiten van de algemene vergadering. 
Bijzondere algemene vergadering op 19 maart 2019 

Wij ontvingen van IGS Westlede een uitnodiging voor hun bijzondere algemene vergadering op 

dinsdag 19 maart 2019 om 18 uur in het hoofdgebouw van het crematorium in Lochrisit. 
Deze vergadering heeft als enig agendapunt: Samenstelling raad van bestuur. 
Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agenda van de bijzondere vergade-

ring van IGS Westlede op 19 maart 2019. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectieve vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van IGS Wes-
tlede voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 

IGS Westlede voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 één kandidaat aan te duiden voor de raad van bestuur van IGS Westlede voor de volledige le-
gislatuur 2019-2024 

 één kandidaat aan te duiden als lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van IGS 

Westlede 

 goedkeuring te hechten aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering van IGS 
Westlede op 19 maart 2019. 

 
 

 
Punt 10: Vaststelling mandaten Interwaas.   (D 01) 

 
De gemeente Beveren is aangesloten bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van 

het Land van Waas, afgekort tot Interwaas. 
Deze dienstverlenende vereniging heeft de streekontwikkeling in de bij haar aangesloten ge-

meenten van het Waasland tot doel en oefent daartoe activiteiten uit in de economische en 
sociale beleidsdomeinen. 
Algemene vergadering 

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Ie-

der vertegenwoordigd aandeel geeft recht op één stem.  
De vertegenwoordigers van de deelnemers kunnen voor de volledige duur van de legislatuur 
door de raden van de deelnemers aangewezen worden onder de raadsleden, de burgemeester 

en de schepenen voor de gemeenten.  
De vaststelling van het mandaat moet wel voor elke algemene vergadering afzonderlijk door 

de raden van de deelnemers worden genomen.  
Raad van bestuur 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van maximum 15 leden door de al-

gemene vergadering benoemd voor 6 jaar. De mandaten worden als volgt verdeeld: 
-Sint-Niklaas: maximum 3 

-Beveren, Lokeren en Temse: elk maximum 2 
-Sint-Gillis-Waas, Stekene, Zwijndrecht, Kruibeke, Waasmunster en Moerbeke: elk maximum 1 

Ieder van de deelnemers dragen zoveel kandidaat bestuurders voor als er hen toekomen bin-
nen de decretale verplichting aangaande het genderevenwicht (maximaal 2/3 van de leden is 
van hetzelfde geslacht): 
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-eerste voordracht: (alle 10 gemeenten): vrij 

-tweede voordracht: (Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren en Temse): de voorgedragen kandidaat is 

van het andere geslacht dan de eerste voordracht 
-derde voordracht (Sint-Niklaas): een dubbele voordracht (man en vrouw), waarbij de algeme-
ne vergadering in voorkomend geval deze voordracht kiest die tot een correct gendereven-

wicht leidt. 

De door de aangesloten gemeenten voorgedragen kandidaten dienen gemeenteraadslid, 
schepen of burgemeester te zijn.  Indien een gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt 
die geen lid zijn van de gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de 

statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukke-

lijk gemotiveerd.  
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, zo dikwijls het belang van de 
vereniging dit vereist en minstens viermaal per jaar.  
Het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de bestuurders aanspraak kunnen ma-

ken worden door de algemene vergadering bepaald binnen de perken en overeenkomstig de 

toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse regering.  
Raad van bestuur – lid met raadgevende stem 

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste 3 recht-

streeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende 
stem. Deze afgevaardigden worden aangeduid onder de leden van de respectievelijke gemeen-
teraden die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkoze-

ne deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. 
-1 bestuurder met raadgevende stem wordt aangeduid namens de 6 gemeenten Sint-Gillis-Waas, 

Stekene, Zwijndrecht, Kruibeke, Waasmunster en Moerbeke (bij 6 voordrachten elk 1 jaar in de 
aangeduide volgorde, bij minder voordrachten een evenredige verdeling). 

-1 bestuurder met raadgevende stem wordt aangeduid namens Beveren, Lokeren en Temse (bij 
3 voordrachten elk 2 jaar in de aangeduide volgorde, bij minder voordrachten een evenredige 

vedeling) 

-1 bestuurder met raadgevende stem wordt aangeduid namens Sint-Niklaas. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

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

waas voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 
Interwaas voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 twee kandidaat-bestuurders aan te duiden voor de raad van bestuur van Interwaas (de 

tweede voorgedragen kandidaat is van het andere geslacht dan de eerste voordracht) voor 

de volledige legislatuur 2019-2024 

 één kandidaat-bestuurder aan te duiden als lid met raadgevende stem voor de raad van bes-

tuur van Interwaas (indien zowel Beveren, Lokeren als Temse een bestuurder voordragen, 
heeft Beveren een lid met raadgevende stem de eerste 2 jaar van de legislatuur). 

 
 
 
Punt 11: Vaststelling mandaten Intergem en goedkeuring agenda buitengewone algemene  
  vergadering Intergem d.d. 21 maart 2019.  (D 01)                                                                     . 

 
De gemeente Beveren is aangesloten bij de Intercommunale Vereniging voor Energieleverin-
gen in Midden-Vlaanderen, afgekort Intergem. 
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Deze opdrachthoudende vereniging heeft tot doel: 

-het distributienetbeheer, in de zin van de Vlaamse regelgeving m.b.t. het distributienetbeheer 

elektriciteit en gas 
-het aanleggen en exploiteren van (kabel)netwerken en installaties met inbegrip van het uit-
bouwen ervan tot een interactief elektronisch HFC-communicatienetwerk en het ter beschik-

king stellen van capaciteit op deze netwerken. 

-de conceptie en de realisatie, het aanleggen, exploiteren, onderhouden en ontwikkelen van 
alle netten van leidingen, kunstwerken en inrichtingen van alle aard die dienstig zijn voor de 
opvang en de beheersing van het afvalwater en hemelwater om het, al dan niet na een zuive-

ringsbehandeling, aan de natuur terug te geven. 

-het uitoefenen van elke nevenactiviteit 
De vereniging beschikt over een algemene vergadering, een raad van bestuur en regionale be-
stuurscomités. 
Algemene vergadering 

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers.  

Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering 
wordt bepaald door 2 criteria: het bevolkingscijfer en de kapitaalinbreng. De verdeelsleutel 

wordt bepaald als volgt: 

a) Elke deelnemende gemeente die een kapitaalinbreng gedaan heeft, duidt 1 vertegen-
woordiger en een plaatsvervanger aan 

b) Wanneer een deelnemende gemeente meer dan 30 000 inwoners telt, kan zij een bij-

komende vertegenwoordiger aanduiden. 
Wanneer een deelnemer zich door meerdere lasthebbers laat vertegenwoordigen, bepaalt het 

raadsbesluit het aantal aandelen waarvoor iedere lasthebber aan de stemming deelneemt. Is 
daaromtrent niets bepaald, dan wordt het aantal stemmen verbonden aan de aandelen waar-

over deze deelnemer beschikt, evenredig verdeeld onder zijn lasthebbers. Bij afwezigheid van 
een of meer van deze vertegenwoordigers, vertegenwoordigt de aanwezige vertegenwoordi-

ger het volledige aandelenpakket van de gemeente. 

De vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten worden door de gemeenteraden 

aangeduid onder hun leden. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van verte-
genwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen. De 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) wordt herhaald voor elke algemene 

vergadering.  

Het mandaat van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering is onbezoldigd. 
Regionaal bestuurscomités (RBC’s) 
Intergem telt 2 regionale bestuurscomités (RBC’s): RBC Noord en RBC Zuid. Beveren valt onder 

RBC Noord. De leden van deze comités worden door de algemene vergadering benoemd onder 
de door de deelnemende gemeenten voorgedragen kandidaten. Er zijn op jaarbasis in principe 

7 zittingen van het RBC. 
Het Decreet Lokaal Bestuur legt de verplichting op dat maximaal 2/3 van de bestuurders van 
hetzelfde geslacht mag zijn. Ten aanzien van de RBC’s geldt er geen toepassing van deze gen-

derbepaling.  
Alle deelnemende gemeenten hebben het recht om 1 kandidaat-lid voor te dragen per begon-

nen schijf van 100 000 toegangspunten met actieve en niet-actieve levering elektriciteit en gas 
en warmte en riolering en (kabel)netwerken.  

Het mandaat van een lid van het RBC is onbezoldigd. Voor de verplaatsingen van en naar de 
vergaderingen worden (behalve voor de algemene vergaderingen) reisvergoedingen toege-
kend die overeenstemmen met de vergoedingen toegekend aan de ambtenaren van de Vlaam-

se Gemeenschap (voor het jaar 2018 was dit 0,35 EUR/km). 
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Raad van bestuur 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van maximaal 6 leden die door de al-

gemene vergadering benoemd worden op voordracht van de deelnemers.  
Er zijn dus maar slechts 6 onder 23 aangesloten gemeenten te begeven mandaten.  
Maximaal 2/3 van de bestuurders is van hetzelfde geslacht. Er zijn op jaarbasis in principe 6 zit-

tingen van de raad van bestuur. 

Elke gemeenteraad heeft het recht om een kandidaat voor de raad van bestuur voor te dragen.  
Het gaat verplicht om dezelfde persoon die voorgedragen wordt als kandidaat-lid van het RBC.  
Het Decreet Lokaal Bestuur laat het principe van meervoudige voordrachten toe, wat betekent 

dat eenzelfde kandidaat-bestuurder door meerdere gemeenten kan worden voorgedragen.  

Voor het bijwonen van de zittingen van de raad van bestuur wordt een presentiegeld uitge-
keerd dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeente-
raadslid voor een gemeenteraadszitting in een van de deelnemende gemeenten van Intergem, 
rekening houdend met de toestand op 1 januari van elk jaar (voor het jaar 2018 was dit 209,14 

EUR). 

Raad van bestuur – lid met raadgevende stem 
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door 1 afgevaardigde die 

lid is met raadgevende stem en als gemeenteraadslid verkozen is op een lijst waarvan geen 

enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester of schepenen.  
Na onderzoek van de verkiezingsresultaten en de samengestelde meerderheden wordt vastge-
steld weke deelnemende gemeente procentueel over de grootste oppositielijst beschikt. Al-

leen deze gemeente komt dan in aanmerking voor de aanduiding van een mandaat van lid met 
raadgevende stem in de raad van bestuur.  

Buitengewone algemene vergadering op 21 maart 2019 
Wij ontvingen van Intergem een uitnodiging voor hun buitengewone algemene vergadering op 

donderdag 21 maart 2019 om 18 uur in Hotel Beveren, Gentseweg 280 in 9120 Beveren. 
De agenda van de vergadering werd door de raad van bestuur als volgt samengesteld: 

‘1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’ 

Deze vergadering zal worden gevolgd door (korte) installatievergaderingen van de diverse be-

stuursorganen, waarbij ook telkens de samenstelling van het bureau zal worden doorgevoerd. 
Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone al-
gemene vergadering van Intergem d.d. 21 maart 2019. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectieve vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergaderingen van Inter-
gem voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergaderingen 
van Intergem voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 één kandidaat-lid aan te duiden voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Noord van Inter-

gem vanaf de eerstvolgende zitting van het RBC tot aan de eerste algemene vergadering in 
het jaar 2025 

 dezelfde kandidaat als voor het RBC voor te dragen als kandidaat-bestuurder voor de raad 
van bestuur van Intergem vanaf de eerstvolgende zitting van de raad van bestuur tot aan de 
eerste algemene vergadering in het jaar 2025 

 goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van In-
tergem d.d. 21 maart 2019. 
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Punt 12: Vaststelling mandaten Ibogem.   (D 01) 

 

De gemeente Beveren is aangesloten bij Ibogem. 
Deze opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het beheer van afvalstoffen, zijnde de activi-
teiten die de (afval)voorkoming, de (afval)inzameling en de (afval)verwerking omvatten, zoals 

omschreven in artikel 3 van de statuten van Ibogem. 

Algemene vergadering 
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de aandeelhouders. 
Iedere gemeentelijke deelnemer duidt steeds minstens 1 afgevaardigde aan.  

De vertegenwoordigers van de gemeentelijke deelnemers dienen door de gemeenteraad aan-

geduid te worden onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de 
gemeente. 
De benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers 
wordt herhaald voor elke algemene vergadering.  

Raad van bestuur 

De opdrachthoudende vereniging wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit 12 leden, 
waarvan de leden door de algemene vergadering worden verkozen onder de kandidaten voor-

gedragen door de deelnemers. 

De vertegenwoordigers van de groep der gemeentelijke deelnemers dragen bestuurders voor, 
respectievelijk de gemeente Beveren 5 kandidaten, de gemeenten Kruibeke en Zwijndrecht ie-
der 2 kandidaten.  

De door de gemeentelijke deelnemers voorgedragen kandidaat-bestuurders dienen gemeen-
teraadsleden, burgemeester of schepenen te zijn. De duur van het mandaat van bestuurder is 

vastgesteld op 6 jaar. 
Artikel 434§1 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat in de raad van bestuur van opdracht-

houdende verenigingen maximaal twee derden van de leden van hetzelfde geslacht is. 
Binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaam-

se regering, bepaalt de algemene vergadering het bedrag van de presentiegelden en van de 

vergoedingen van de leden van de raad van bestuur. 

Raad van bestuur – lid met raadgevende stem 
Aan de vergadering van de raad van bestuur wordt tevens, behoudens voornoemde samenstel-
ling, deelgenomen door maximum 3 afgevaardigden, leden met raadgevende stem, aangeduid 

bij gemeenteraadsbeslissing door de verschillende gemeentelijke deelnemers. Deze afgevaar-

digden zijn verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college 
van burgemeester en schepenen.  
De afgevaardigden met raadgevende stem dienen gemeenteraadsleden te zijn.  

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectieve vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van Ibogem 
voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 

Ibogem voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 vijf kandidaat-bestuurders aan te duiden voor de raad van bestuur van Ibogem voor de vol-
ledige legislatuur 2019-2024 

 één kandidaat-bestuurder aan te duiden als lid met raadgevende stem voor de raad van bes-
tuur van Ibogem voor de volledige legislatuur 2019-2024. 
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Punt 13: Vaststelling mandaten Maatschappij Linkerscheldeoever.   (D 01) 

 

De gemeente Beveren is aangesloten bij de Maatschappij voor het haven-, grond- en industria-
lisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, afgekort Maatschappij Linkerscheldeoever. 
Deze opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het grondbeleid voor het havengebied in 

het Linkerscheldeoevergebied, het industrialisatiebeleid van de industriële zone gelegen bin-

nen dit havengebied en het uitstippelen van het subregionale beleid inzake de verdere ont-
wikkeling en fasering van het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied. 
Algemene vergadering 

De algemene vergadering is samengesteld uit de afgevaardigden van de aandeelhouders van 

de Maatschappij.  
De afgevaardigden kunnen voor de volledige duur van de legislatuur door de aandeelhouders 
worden aangeduid. De vaststelling van het mandaat moet wel voor elke algemene vergadering 
afzonderlijk door de aandeelhouders worden genomen.  

Elke aandeelhouder heeft slecht recht op één afgevaardigde die de aandelen vertegenwoor-

digt.  
De afgevaardigde namens de  gemeenten Beveren en Zwijndrecht wordt door en onder de le-

den van hun gemeenteraden aangeduid. 

Raad van bestuur 
De Maatschappij wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 12 bestuurders, 
door de algemene vergadering bij geheime stemming benoemd op voordracht van de deel-

nemers.  
Twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de gemeente Beveren door en onder 

de leden van haar gemeenteraad.  
Artikel 434§1 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat in de raad van bestuur van opdracht-

houdende verenigingen maximaal twee derden van de leden van hetzelfde geslacht is. 
Het mandaat van bestuurder heeft een duur van 6 jaar en is hernieuwbaar.  

De algemene vergadering bepaalt, binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoor-

waarden die vastgesteld zijn door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere ver-

goedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van de Maatschappij kunnen worden 
toegekend.  
Raad van bestuur – lid met raadgevende stem 

De gemeente Beveren en de gemeente Zwijndrecht hebben elk het recht om, bij gemeente-

raadsbeslissing, één lid van hun gemeenteraad aan te duiden dat is verkozen op een lijst waar-
van geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. Dit 
gemeenteraadslid heeft het recht om met raadgevende stem deel te nemen aan de vergaderin-

gen van de raad van bestuur. Indien de gemeenten gebruik wensen te maken van dit recht, die-
nen zij deze aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de vervan-

ging van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectieve vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van de 
Maatschappij Linkerscheldeoever voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 
de Maatschappij Linkerscheldeoever voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 twee kandidaaat-bestuurders aan te duiden voor de raad van bestuur van de Maatschappij 

Linkerscheldeoever voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 één kandidaat-bestuurder aan te duiden als lid met raadgevende stem voor de raad van bes-
tuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever voor de volledige legislatuur 2019-2024. 
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Punt 14: Vaststelling mandaten De Watergroep.   (D 01) 

 

De gemeente Beveren is aangesloten bij De Watergroep (Vlaamse Maatschappij voor Watervoor-
ziening) cvba. 
De maatschappij heeft tot doel de studie, de oprichting en de exploitatie van alle instanties die 

nodig zijn voor de openbare watervoorziening en de inzameling en zuivering van afvalwater. 

Om de administratieve verwerking tijdig te kunnen afhandelen, vraagt De Watergroep om de 
namen van de vertegenwoordigers voor de legislatuur 2019-2024 uiterlijk tegen 31 januari 2019 
door te geven. 

Algemene vergadering: 

De algemene vergadering van de maatschappij is samengesteld uit alle vennoten van de maat-
schappij. 
De Watergroep organiseert haar jaarlijkse algemene vergadering in principe op de eerste vrijdag 
van juni. 

Volgens art. 16 §3 van de statuten van de vereniging mag elke vennoot zich hoogstens door één 

afgevaardigde laten vertegenwoordigen. 
De naam van de afgevaardigde en zijn/haar plaatsvervang(st)er wordt bij het begin van de ge-

meentelijke bestuursperiode aan de maatschappij meegedeeld.  

Deze personen hoeven geen lid van de gemeenteraad te zijn. 
De afgevaardigden in de algemene vergadering ontvangen geen presentiegeld of kilometerver-
goeding. 

Raad van bestuur: 
De maatschappij wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een voorzitter en een 

even aantal andere leden dat ten minste 14 en ten hoogste 18 bedraagt. 
De voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd door de Vlaamse Regering. 

Vier van de andere leden van de raad van bestuur worden benoemd door de Vlaamse Regering, 
op voordracht door de vennoten van de maatschappij. 

Vier van de andere leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergade-

ring, met uitsluiting van het Vlaamse Gewest, op voordracht van de vennoten van de maat-

schappij. 
Aandeelhoudersbesturen van de waterdiensten: 
Vanaf 1 januari 2019 werden de bureaus van de provinciale comités afgeschaft en werden de 

provinciale comités omgevormd tot één aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten en 

één aandeelhoudersbestuur voor de rioolwaterdiensten, het Riopactcomité genoemd.  
Deze aandeelhoudersbesturen hebben een adviserende functie. 
De vergaderingen van de aandeelhoudersbesturen zullen trimestrieel worden georganiseerd op 

verschillende locaties verspreid over de betrokken provincies. 
 De door de gemeente aan te duiden persoon treedt op als afgevaardigde van het gemeentebe-

stuur en dient lid te zijn van de gemeenteraad.  Voor dit mandaat mogen geen personen worden 
aangeduid die reeds lid zijn van de raad van bestuur van De Watergroep. De overige onverenig-
baarheden worden vermeld in artikel 26§5 van hun statuten. 

Er worden voor de aandeelhouders geen plaatsvervangers aangeduid. Wanneer een plaats als 
van een aandeelhoudersbestuur vroegtijdig openvalt ten gevolge van overlijden, vrijwillig ont-

slag of beëindiging van het mandaat in de gemeenteraad, dient de gemeente wel een vervanger 
aan te duiden die het mandaat van zijn/haar voorganger voleindigt. 

De vertegenwoordigers in de aandeelhoudersbesturen ontvangen per vergadering een geïn-
dexeerd presentiegeld van 213,13 EUR en een kilometervergoeding zoals die wordt vastgesteld 
voor de overheidssector. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één effectieve vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van De Wa-

tergroep voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 
De Watergroep voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 één vertegenwoordiger aan te duiden voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater van De 
Watergroep voor de volledige legislatuur 2019-2024 . 

 

 
 

Punt 15: Vaststelling mandaten Erfpunt.   (D 01) 
 
De gemeente Beveren is aangesloten bij projectvereniging Erfpunt. 

De vereniging heeft tot doel te zorgen voor het behoud, beheer, onderzoek en ontsluiting van 

het onroerend erfgoed en het roerend archeologisch patrimonium op het grondgebied van de 

deelnemende gemeenten (Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en 
Waasmunster), evenals daarbuiten, en dit in de meest ruimte betekenis. 
raad van bestuur 
De vereniging beschikt uitsluitend over een raad van bestuur 

De deelnemers benomen rechtstreeks de leden van de raad van bestuur. Voor de gemeenten 
kunnen uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen deel uitmaken van deze 

raad. 
De raad van bestuur wordt samengesteld uit een bestuurder per deelnemende gemeente.  

Elke bestuurder beschikt over één stem. 
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door een door iedere aange-

sloten gemeente aangeduide afgevaardigde, als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardig-
den zijn steeds raadsleden in de betrokken gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen en-
kele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen. 

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een termijn die samenvalt met de duur 

van hun openbaar mandaat. 
Bij algehele vernieuwing van de gemeenteraden blijven de aftredende leden van de raad van be-
stuur hun functie uitoefenen tot 31 januari van het jaar volgend op het jaar van de verkiezingen. 

De leden van de raad van bestuur ontvangen per bijgewoonde vergadering een presentiegeld 
dat 50 EUR bedraagt. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 één afgevaardigde aan te duiden voor de raad van bestuur van Erfpunt 

 één afgevaardigde aan te duiden als lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van 
Erfpunt. 

 
 

 

Punt 16: Vaststelling mandaten interlokale vereniging Burensportdienst Waasland.   (D 01) 
 

Onze gemeente is aangesloten bij de interlokale vereniging Burensportdienst Waasland, afge-
kort BSD Waasland. 

Deze vereniging heeft als doel het sportbeleid - in de ruime zin van het woord - van de partici-
panten (Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Moer-
beke-Waas en Zwijndrecht) af te stemmen en te stimuleren. 
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Beheerscomité 

Het beheerscomité is samengesteld uit een afgevaardigde van elke gemeente.  

De vertegenwoordigers van de gemeenten in het beheerscomité moeten steeds schepen be-
voegd voor sport zijn.  
De deelnemers kunnen eveneens een plaatsvervangende afgevaardigde aanstellen. De plaats-

vervangende afgevaardigde moet gemeenteraadslid zijn.  

De leden van het beheerscomité worden benoemd voor de periode van een bestuurslegislatuur 
van de gemeenteraad. 
Het beheerscomité vergadert minstens 1 maal per kalenderjaar. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 kennis te nemen van de afvaardiging van mevrouw Katrien Claus, schepen bevoegd voor 
sport, als effectief vertegenwoordiger voor het beheerscomité van interlokale vereniging Bu-
rensportdienst Waasland 

 één plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden voor het beheerscomité van inter-

lokale vereniging Burensportdienst Waasland. 

 
 
 

 
 


