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Gemeente Beveren 

 
Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 30 juli  2019 

 

 
Punt 02: Ontslag gemeenteraadslid en eedaflegging opvolger.  (D 03) 

 
Bij  schrijven van 25 juni 2019 aan mevrouw Veerle Vincke, voorzitter van de gemeenteraad, 
meldt mevrouw Kristien Hulstaert dat zij ontslag neemt als gemeenteraadslid. 

In toepassing van artikel 13 van het decreet over het lokaal bestuur blijft het lid van de gemeen-
teraad zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd. 

 
Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van het ontslag van mevrouw Kristien Hulstaert als 

gemeenteraadslid. 

 
Artikel 14 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat in dergelijk geval het raadslid 
wordt vervangen door de opvolger van zijn/haar lijst die als eerste gerangschikt is overeenkom-
stig art.169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, na onderzoek van diens geloofsbrieven 

door de gemeenteraad. 

Mevrouw Méline Rovillard fungeert als eerstvolgende opvolger op de lijst waarop mevrouw Kris-
tien Hulstaert  werd verkozen. 

Uit onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Méline Rovillard 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 Méline Rovillard. 

 

Vooraleer haar mandaat te aanvaarden legt mevrouw Méline Rovillard 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 Méline Rovillard ambtsbevoegd.  Zij volgt mevrouw 

Kristien Hulstaert  op als gemeenteraadslid.  
 

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

 
Overeenkomstig art. 70 van het decreet over het lokaal bestuur houdt het ontslag als gemeente-

raadslid van rechtswege het ontslag van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn in. 
 

 
Punt 03: Goedkeuring wijziging politiereglement inzake gevaarlijke stoffen.  (D 03) 
 
Binnen het gemeentelijk politiereglement is een onderafdeling opgenomen met betrekking tot 

opslagplaatsen voor gevaarlijke producten. Dit onderdeel van het politiereglement bevat voor-
waarden met betrekking tot de beheersbaarheid bij incidenten met gevaarlijke producten in 
magazijnen. Bovendien worden de bepalingen van het reglement ook telkens afgedwongen in 
het kader van omgevingsvergunningen. 
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Voorliggende aanpassingen hebben enerzijds betrekking op gewijzigde wetgeving en anderzijds 

op beperkte wijzigingen qua opslagmodaliteiten voor specifieke categorieën van gevaarlijke 

producten. Dit alles is gelinkt aan de CLP-indeling voor gevaarlijke producten. 
De aangepaste versie van het reglement is in overleg met de brandweer uitgewerkt. 
Juridische grond 

1. De Codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017 – boek III: arbeidsplaatsen. 

2. Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning inclusief wijzigingen. 
3. Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale  
     bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM titel II) inclusief wijzigingen. 

4. Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 inclusief wijzigingen. 

5. Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet  
    betreffende de omgevingsvergunning inclusief wijzigingen. 
6. De "International Maritime Dangerous Goods’’ - code (IMDG) van de "Intergovernmental  
    Maritime Organisation" (IMO) inclusief wijzigingen. 

7. Het materialendecreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van  

     materiaalkringlopen en afvalstoffen inclusief wijzigingen. 
8. Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams  

     reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen inclusief  

    wijzigingen (VLAREMA). 
9. Het van KB van 07 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand 
    en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen - bijlage 1 (terminologie) & bijlage 6  

    (industriële gebouwen) inclusief wijzigingen. 
10. De gemeentelijke havenpolitieverordening van de stad Antwerpen (Gemeenteraadsbesluit 

    van 15 december 2014) inclusief wijzigingen, alsook de bijhorende havenonderrichtingen. 
11. Verordening EG Nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de raad van 16 december 2008  

    betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening)  
   tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van  

   Verordening (EG) nr. 1907/2006, inclusief wijzigingen. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 om het luik “opslagplaatsen voor gevaarlijke producten” van hoofdstuk 3, afdeling 1, onder-

afdeling 2 van het algemeen politiereglement te vervangen door een aangepaste versie 

 de gecoördineerde versie van het politiereglement, rekening houdende met voormelde wij-
zigingen goed te keuren. 

 
 

Punt 04: Bekrachtiging  politieverordening naar aanleiding voetbalwedstrijden in het stadion 

  van KRS Waasland-SK Beveren, seizoen 2019/2020.    (D 03)                                                 . 
 
Voor het seizoen 2019 - 2020 werden volgende thuiswedstrijden van RS Waasland - SK Beveren 
in het protocol als risicowedstrijden weerhouden: 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN   -   LOKEREN 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN                              -                  BEERSCHOT-WILRIJK 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN   -  FC ANTWERP 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN   -  CLUB BRUGGE 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN   -  STANDARD-LUIK 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN   -  ANDERLECHT 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN   -  AA GENT 

 RS WAASLAND – SK BEVEREN   -  KRC GENK 
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Omdat wordt gevreesd voor rellen werd een ontwerp van politieverordening opgesteld con-

form artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet. 

De eerste wedstrijd die als risicowedstrijd werd weerhouden,  RS WAASLAND – SK BEVEREN   -  
CLUB BRUGGE, vond  reeds plaats op 27 juli 2019, vóór huidige gemeenteraadszitting.   In het 
kader van de openbare veiligheid en de handhaving van de openbare orde was het noodzake-

lijk dat de in de politieverordening opgenomen maatregelen reeds voor deze wedstrijd van 

kracht zouden zijn. 
Om deze reden heeft de burgemeester op 9 juli 2019, vóór het plaatsvinden van de eerste risi-
cowedstrijd,  de politieverordening  genomen, conform zijn bevoegdheid op basis van artikel 

134§1 van de Nieuwe Gemeentewet. 

De verordening geldt voor het voetbalseizoen 2019-2020 en is van toepassing op voornoemde 
risicothuiswedstrijden van RS Waasland-SK Beveren in haar stadion en voor alle eventuele be-
kerwedstrijden die RS Waasland-SK Beveren nog tijdens het seizoen 2019-2020 tegen voor-
noemde ploegen zal dienen te spelen in haar stadion. 

Op de dagen dat deze voetbalwedstrijden plaats hebben wordt vanaf 2 uur vóór de wedstrijd 

tot 1 uur na de wedstrijd het schenken van dranken in glazen recipiënten verboden op het 
openbaar domein en in de voor het publiek toegankelijke plaatsen in de Klapperstraat. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de door de burgemeester op 9 juli 2019 genomen  poli-
tieverordening naar aanleiding van voetbalwedstrijden in het stadion van KRS Waasland-SK 
Beveren – seizoen 2019-2020, houdende verbod op het schenken in glazen recipiënten op het 

openbaar domein en in de voor publiek toegankelijke plaatsen in de Klapperstraat vanaf  2 uur 
voor de wedstrijd tot 1 uur na de wedstrijd, te bekrachtigen. 

 
 

 
Punt 05: Kennisgeving besluit burgemeester inzake bezoekersregistratie Lago De  

 Meerminnen te Beveren.  (D 03)                                                                                    . 

 

Naar aanleiding van enkele recente incidenten van overlast in zwembad Lago De Meerminnen, 
en na overleg met de uitbaters van het zwembad, werd door de burgemeester op 5 juli 2019 een 
besluit genomen, waarbij aan zwembad Lago De Meerminnen een verplichte bezoekersregistra-

tie wordt opgelegd. 

De burgemeester wenst de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het besluit van de burgemeester van 

05 juli 2019 waarbij aan zwembad Lago  De Meerminnen de verplichting wordt opgelegd over te 
gaan tot registratie van de bezoekers. 

 
 
 

Punt 06: Goedkeuring ondertekening overeenkomst basisinfrastructuur digitale bibliotheek  
 voor  openbare bibliotheken.  (VT)                                                                                                      . 

 
In opdracht van de Vlaamse overheid startte Cultuurconncet in 2016 met de voorbereidingen 

voor de gefaseerde implementatie van een Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) voor de 
Vlaamse openbare bibliotheken. Het EBS is het sluitstuk van de Gemeenschappelijke Basisinfra-
structuur voor openbare bibliotheken. 
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Na een aanbestedingsprocedure in 2017 gunde Cultuurconnect de opdracht voor de realisatie 

van het EBS aan OCLC-HKA met de bibliotheeksoftware Wise.  

 
Cultuurconnect keurde op 30 september 2018 de eerste fase van het project goed, een proof of 
concept om de gekozen software uitgebreid te testen, en startte daarna met de eerste van zeven 

migratiegolven om dit systeem te implementeren bij alle Vlaamse bibliotheken die hierop inte-

kenden. De instap van Bib Beveren in dit nieuwe systeem is voorzien voor eind september. 
Context 
Het project Eengemaakt Bibliotheeksysteem kadert in de overheveling van provinciale be-

voegdheden naar de Vlaamse overheid, die Cultuurconnect de opdracht gaf de Provinciale Bibli-

otheeksysteemomgevingen verder te ondersteunen en al deze applicaties te consolideren in een 
Gemeenschappelijke Basisinfrastructuur voor openbare bibliotheken. 
Ter realisatie van deze opdracht werden financiële en personele middelen van de provinciebe-
sturen overgeheveld naar Cultuurconnect. De nieuwe digitale basisvoorzieningen is toegankelijk 

voorwaarden voor alle Vlaamse openbare bibliotheken, ongeacht of ze eerder deelnamen aan de 

provinciale platformen. 
De gemeenschappelijke basisinfrastructuur bestaat uit: 

 het Eengemaakt Bibliotheeksysteem 

 de nieuwe Bibliotheekwebsite (inclusief de website, catalogus en Mijn Bibliotheek) 

 de Vlaamse Centrale Catalogus (Open Vlacc) 

 het basispakket verrijkende content (covers, samenvattingen, recensies, …) 
In zitting van 28 december 2018 nam het college kennis van de plannen van Cultuurconnect, de 
kostprijs van de instap in deze software en de verdere timing van het project. in zitting van 8 juli 

2019 besliste het college om akkoord te gaan met aansluiting bij de Basisinfrastructuur Digitale 

Bibliotheek voor openbare bibliotheken en desbetreffende overeenkomst ter goedkeuring voor 

te leggen aan de gemeenteraad. Deze overeenkomst bestaaat uit een generieke basis-
overeenkomst en vier bijlagen: 

 Datagebruikersovereenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek 

 Service Level Agreement (SLA) Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek 

 Gebruikersovereenkomst Open Vlacc Titelbeschrijvingen 

 Indicatieve planning migraties naar EBS 
De overeenkomst loopt vanaf het moment van ondertekening tot 31/12/2025 en is jaarlijks op-
zegbaar. De overeenkomst werd ter advies voorgelegd aan volgende diensten: dienst IT, juridi-

sche dienst, beleidsambtenaar, financiële dienst. Er zijn geen fundamentele opmerkingen, die 
het dossier tegenhouden.  

Cultuurconnect liep de voorbije maanden ook en intensief traject met de werkgroep Informatie-
veiligheid van de VVSG en de Vlaamse Toezichtscommissie, met oog op een correcte toepassing 

van de privacywetgeving. 

Financiële implicaties 
De instapkost bedraag 0.24 EUR per inwoner per jaar (+ jaarlijkse indexering). Voor 2019 bete-

kent dit een geraamde kostprijs van 11 588,88 EUR. Dat is merkelijk goedkoper dan de kostprijs 

voor het vroegere provinciaal bibliotheeksysteem (in 2018 een jaarkost van 34 036,28 EUR), om-

dat de Vlaamse overheid besliste heeft om gemeenten die onmiddellijk instappen in het EBS het 
laagste tarief aan te rekenen.  
De Vlaamse overheid neemt bovendien de eenmalige kosten op zich voor overstap naar het 
nieuwe  EBS, inclusief de kosten voor de export van gegevens uit het huidige bibliotheek-
systeem. 
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Vermits Bib Beveren in 2011 is toegetreden tot het Oost-Vlaamse provinciale bibliotheek-

systeem en vermits Cultuurconnect  sinds 1/1/2018 het beheer van het provinciale bibliotheek-

systeem OVINOB heeft overgenomen, zijn de nodige werkingskosten al langer jaarlijks voorzien 
in het budget.  Voor overstap in 2019 zijn ook de nodige investeringskredieten voorzien voor 
hard- en software. 

In de overeenkomst wordt een indexering van de kosten voor het basispakket aangekondigd. 

Bijgevolg zal voor de volgende jaren ook een geÏndexeerd budget aan werkingskosten nodig zijn 
voor gebruik van het basispakket.   
Daarnaast voorziet Bib Beveren na instap in het EBS de komende jaren ook budget voor beta-

lende uitbreidingen, als die een extra dienstverlening betekenen voor de klanten.  Cultuurcon-

nect verzekert de gemeenten dat de kostprijs voor basispakket + uitbreidingen niet hoger zal zijn 
dan de uitgaven, die we voorheen aan de provincie betaalden voor het provinciaal bibliotheek-
systeem. Indien de uitbreiding betrekking heeft op collectiebeheer, kan de uitgave ook worden 
voorzien  via het budget voor collectievorming (verschuiven van fysieke collectie naar digitale 

collectie). 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd voorliggende basisovereenkomst met bijlagen goed te 

keuren. 

 
 
Punt 07: Goedkeuring nominatieve toekenning topsportsubsidies.   (VT) 

   
In zitting van 29 juni 2010 keurde de gemeenteraad het reglement betreffende de toekenning 

van topsportsubsidies goed. 
Overeenkomstig artikel 8 van dit reglement, waarin de bepalingen m.b.t. de aanvraag van de 

subsidie zijn opgenomen, hebben 8 clubs, die in aanmerking komen voor het topsportfonds, in 
2019  tijdig een dossier ingediend: 

- Waasland-Beveren 

- Asterix AVO Beveren  

- Basics Melsele 
- Beveren Lions 
- TC Beckhand 

- Atletiek Volharding 

- Svelta Heren + Dames 
- BMV Volleybal 

In het budget 2019 werd onder budgetcode AR: 6490299 – BI: 0740SP/61 een bedrag van 325 000 

euro ingeschreven voor het topsportfonds. Aan de raad wordt voorgesteld van dit bedrag 280 
500 euro te voorzien voor de ondersteuning van bovengenoemde clubs. Het saldo kan dan aan-

gewend worden voor ondersteuning van de turnsport en voor eventuele bijkomende promotio-
nele activiteiten in het kader van de topsport.  
Op basis van de ingediende dossiers wordt volgend voorstel gedaan m.b.t. de nominatieve toe-

kenning van topsportsubsidies. Deze bedragen zijn in hoofdzaak gebaseerd op het niveau van de 
competitie waarin de clubs aantreden met hun eerste ploeg en de uitstraling die de clubs binnen 

en buiten Beveren hebben: 
- Waasland-Beveren: 100 000 euro 

- Asterix AVO Beveren: 98 000 euro 
- Basics Melsele: 63 000 euro 
- Beveren Lions: 4 500 euro 

- TC Beckhand: 4.500 euro 
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- Atletiek Volharding: 4 500 euro 

- Svelta Heren + Dames: 4 500 euro 

- BMV Volleybal: 1 500 euro 
Het college verklaarde zich in zitting van 24 juni 2019 akkoord met dit voorstel.  
De individuele dossiers zijn terug te vinden op het extranet. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nominatieve toekenning van topsportsubsidies 2019 
aan de betrokken clubs goed te keuren. 
 

 

 
Punt 08: Goedkeuring wegtracé verkaveling Immobiliënmaatschappij Joost Danneels  
 te Melsele.   (D 32)                                                                                                                          . 
 

Op 2 april werd door Immobiliënmaatschappij Joost Danneels een aanvraag ingediend voor het 

verkavelen van het binnengebied tussen de Emiel Fleerackerslaan, Kalishoekstraat en Bergmo-
lenstraat te Melsele, sie C 0062C, in het woongebied. 

De aanvraag voorziet 13 bouwkavels met aanleg van nieuwe wegenis en terreinaanlegwerken.  

De ontsluiting van de verkaveling takt aan op de bestaande aanzet in de Emiel Fleerackerslaan. 
Gelet op de Molenbeek zal de nieuwe wegenis onmiddellijk een dubbele bocht maken. Vervolgens 
is het tracé recht en eindigt dit tot nader order doodlopend. Rechts van de nieuwe insteekweg 

wordt ruimte gegeven aan openbaar groen met een infiltratiekom. Vooraan in de verkaveling 
wordt een parkeercluster ingericht. De bestaande voetweg 41 (“Grootebeek wegel”) wordt op zijn 

huidige breedte (1.50m) heraangelegd. 
Dit openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 3 bezwaren, die handelen over: 

1. vergroten van de wateroverlast, door meer bebouwing (verharding) en ophoging in “ef-
fectief overstromingsgevoelig gebied”;  

2. aantasting van de privacy door bebouwing langs de waterloop, en intensiever gebruik 

van de voetweg;  

3. strijdigheid met landelijke, agrarische omgeving met typische “open bebouwingen in 
gedateerde fermettestijl”;  

4. niet-prioritair woonuitbreidingsgebied;  

5. te hoge bouwdichtheid, waarbij  

a. de verwijzing naar niet-aanpalende straten niet relevant is,  
b. de verantwoording van de hoge dichtheid door de lage dichtheid van de aanpa-

lende wijk “bizar” is,  

c. de hogere concentratie aan de westelijke zijde enkel te verantwoorden is vanuit 
economische rentabiliteit;  

6. grondige afwijkingen op de verkavelingsvoorschriften van de aanpalende wijk (goedge-
keurd dd. 21.09.1987) zoals verplichting tot private garages in het hoofdgebouw;  

7. visuele schade door 33m lange en 3 m hoge, betonnen muur (1m boven bestaande 

maaiveld) tot op 1 m van de perceelsgrens;  
8. afname van (ochtend)zonlicht;  

9. geluidshinder door autoverkeer;  
10. uitzicht op platte daken;  

11. hinder door “volle vuilzakken” aan de achterkant van de garages.  
 
Mits akkoord van de raad wordt het wegtracé van de nieuwe wegenis met modeldwarsprofielen, 

zoals op de plannen ingetekend, goedgekeurd. 



 

Toelichtingen gemeenteraadszitting 30 juli  2019 

 
7 

 

 

Punt 09: Definitieve vaststelling gemeentelijk RUP Ropstraat te Haasdonk.  (D 32) 

 
Het ontwerp RUP Ropstraat werd behandeld in plenaire vergadering op 17 mei 2018. 
Er werd geadviseerd om het bestaande landbouwbedrijf (woonuitbreidingsgebied sinds 1978) 

uit het plangebied te schrappen omdat de noodzaak tot aansnijding niet bewezen is in een 

woonbehoeftenstudie of GRS. Daarbij maakt men geen onderscheid tussen percelen die al of 
niet gelegen zijn langs een uitgeruste weg. 
Het college heeft beslist om het landbouwbedrijf toch in het plangebied te laten zoals oor-

spronkelijk voorzien. 

Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld in gemeenteraadszitting van 18 september 2018. 
Het ontwerp RUP werd bekendgemaakt en onderworpen aan een openbaar onderzoek van 29 
oktober 2018 tot en met 28 december 2018. Dit gaf aanleiding tot 3 opmerkingen/bezwaren en 
5 adviezen. 

De opmerkingen/bezwaren werden behandeld in zitting van de GECORO van 28 januari 2019. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 maart 2019 het RUP Ropstraat, bestaande uit een toe-
lichtingsnota, een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een grafisch 

plan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan definitief vastgesteld. 

De deputatie heeft in zitting van 20 juni 2019 het RUP Ropstraat geschorst. 
Reden schorsing deputatie: 

 definitief vastgestelde RUP is in strijd met het PRS voor wat betreft bestem-
mingszones artikel 1 zone B (zone voor eengezinswoningen) en artikel 2 zone A 

en B (zone voor groepswoningbouw); 

 omzetting van WUG naar WG kan niet zonder aangetoonde woonbehoefte en is 

niet voorzien in het GRS. 
 

Departement omgeving heeft met ministerieel besluit van 26 juni 2019 het RUP Ropstraat ge-
schorst. 

Reden schorsing departement omgeving: 

 noch de woonbehoeftestudie uit het GRS noch de geactualiseerde woonbe-
hoeftestudie tonen de behoefte aan voor het aansnijden van het oostelijk 
WUG; 

 voorschriften voor zones 1B, 2A en 2B zijn flexibel opgemaakt, dat het pas kan 
gerealiseerd worden als behoefte is aangetoond, dat kan niet. De realisatie van 

een bestemmingsplan kan niet gekoppeld zijn aan een onzekere of hypotheti-
sche ontwikkeling; 

 het oostelijk deel van het WUG moet de landbouwer gefaciliteerd worden om-

dat hij nog een milieuvergunning heeft tot 2037. Een herbestemming naar 
agrarisch gebied is een logischere bestemming; 

 de gemeente gaat niet in op de randvoorwaarden uit het GRS die gesteld wor-
den voor het aansnijden van de reservegebieden; 

 in de toelichtingsnota is onvoldoende ingegaan op de randvoorwaarden bij de 

ontwikkeling van het woonlint ten westen van de school; 

 het plangebied is verruimd met het tracé van een trage weg tov de plenaire 
vergadering. Deze trage weg is niet inbegrepen in de planMER ontheffing. 

 
De gemeente heeft 90 dagen om het RUP Ropstraat opnieuw definitief vast te stellen. De 90 

dagen gaan in op de dag na de verzending van het schorsingsbesluit.  
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De 90 dagen van de deputatie verlopen op 18 september 2019, die van departement omgeving 

op 30 september 2019. 

 
Het college heeft in zitting van 15 juli 2019 beslist om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de 
schorsingsredenen van de deputatie en departement omgeving. Het studiebureau heeft het 

RUP Ropstraat aangepast. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp RUP Ropstraat, bestaande uit een toe-
lichtingsnota, een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een grafisch 

plan met stedenbouwkundige voorschriften en een onteigeningsplan (opnieuw) definitief vast 

te stellen. 
 
 
Punt 10: Vaststelling lastvoorwaarden huren ijspiste voor Grote Markt Beveren gedurende  

 4 jaar.    (D 31)                                                                                                                                                . 

 
Tijdens de komende eindejaarsperiode wordt opnieuw een ijspiste voorzien. Dit jaar wordt de 

ijspiste geopend van 14 december 2019 om 10.00 uur tot en met zondag 5 januari 2020 om 18.00 

uur, en wordt deze uitgebaat door Gemeente Beveren. De voorbije jaren werd de ijspiste 
gehuurd bij  Polar Bear Company bvba, maar deze overeenkomst is intussen verlopen en moet 
dus hernieuwd worden. Voorstel is dan ook om een nieuwe procedure uit te schrijven voor een 

periode van 4 jaar (jaarlijks opzegbaar).  
Door de Dienst Aankopen en Aanbestedingen werd in samenwerking met de projectcoördinator 

een ontwerp opgemaakt. 
De uitgave, te spreiden over een periode van 4 jaar, wordt geraamd op 246 840,00 EUR inclusief 

btw. 
Als gunningswijze kan de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking worden gekozen. 

Artikel: 6100100/0740SP/02  

Dienstjaar: 2019 
Projectcode: ___ 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het huren van een ijspiste voor de Grote Markt te 
Beveren gedurende 4 jaar 

 de raming goed te keuren voor een bedrag van 246 840,00 EUR inclusief btw  

 als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking te kiezen. 
 

 
 

Punt 11: Vaststelling lastvoorwaarden aankopen van digitale borden voor administratief  
 centrum Beveren.  (D 31)                                                                                                                   . 
 
De ruimtes in het Administarief Centrum wenst men uit te rusten met digitale borden. 
Voorgesteld wordt om in de leeszaal van het archief alsook in raadzaal en auditorium beamers 

te voorzien. De collegezaal/crisiskamer en de aanpalende vergaderzaal wordt ingericht met digi-
tale schermen en een conferencecall systeem. Het onthaal van de politie wordt voorzien van een 
informatieTV.  
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In het backoffice gedeelte wordt voorgesteld 13 vergaderzalen in te richten met digitale borden 

(waarvan 4 in het gedeelte van de politie). In het publiektoegankelijk deel wordt voorgesteld om 

9 vergaderzalen te voorzien van interactieve schermen. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 208 000,00 EUR exclusief btw of 

251 680,00 EUR inclusief 21% btw. 

Met deze aankoop, die in verschillende fases zal worden afgeroepen, is volledig het Administra-
tief Centrum geïnstalleerd op het vlak van digitale infrastructuur wat vergaderzalen, collegezaal, 
auditorium, raadzaal betreft. 

Via aankoopcentrales of raamcontracten zijn grote spelers op deze markt aan te duiden wat het 

opzetten van een volledige langlopende en zware procedure onnodig maakt. 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij 
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling 
van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een 

opdracht van dagelijks bestuur. 

Het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2019 houdende vaststelling van de opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dage-

lijks bestuur. 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen. 

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

Budgettaire regeling: 

AR: 221007 BI: 0119AC SUB: DIENST2 

Raming kostprijs gedeelte Gemeente 100%: 41 000 EUR 
Raming kostprijs gedeelte Politie 100%: 20 000 EUR 

Raming kostprijs gemeenschappelijk deel: 190 000 EUR (50/50 Gemeente en Politie) 

De dienst ICT geeft een gunstig advies. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 principieel te beslissen tot het aankopen van digitale borden voor het Administratief Cen-

trum 

 de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van  
251 680,00 EUR inclusief btw, 

 de gunnnigswijze door te voeren via een aankoopcentrale conform artikel 47 van de wet van 

17 juni 2016. 

 
 

 
Punt 12: Goedkeuring huurovereenkomst voor  pastorij Haasdonk in kader van kinderopvang 

  door vzw ’t Ballonneke. (D 03)                                                                                                               . 
 
Door een reorganisatie van de buitenschoolse kinderopvang te Haasdonk, komt de pastorij te 
Haasdonk vrij. Bijgevolg ontstaat daar de mogelijkheid om kinderopvang te organiseren voor 
kinderen van 0 tot 3 jaar gezien hier in Haasdonk nood aan is. Dit zou georganiseerd kunnen 

worden door vzw 't Ballonneke door middel van samenwerkende onthaalouders, mits het beta-
len van een marktconforme huurprijs. 
Er wordt plaats voorzien voor maximaal 18 kinderen. 
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Door de juridische dienst werd een huurovereenkomst opgemaakt. 

 

Als huurprijs wordt voorgesteld: 
- eerste jaar: 50 euro per opengestelde opvangplaats per maand met een maximale huurprijs  
   van 800 euro per maand ; 

- vanaf tweede jaar: 800 euro per maand. 

Te verhogen met een forfaitair bedrag van 150 euro voor de nutsvoorzieningen. 
Verder zijn het onderhoud en herstellingen ten laste van de gemeente en staat 't Ballonneke zelf 
in  

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de huurovereenkomst in bijlage met betrekking tot de or-
ganisatie van kinderopvang van kinderen van 0 tot en met 3 jaar in de pastorij te Haasdonk met 
vzw 't Ballonneke goed te keuren. 
 

 

 
Punt 13: Verkoop bouwgrond, Dorpsstraat te Kieldrecht.   (D 31) 

 

De gemeente Beveren is eigenaar van de bouwgrond aan de Dorpsstraat in Kieldrecht (voorheen 
Dorpsstraat 83), kadastraal gekend 6de afdeling, sectie D nummer 262K2. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Bob Raets, beëdigd landmeter te Sint-

Niklaas op 25 september 2017, heeft het perceel een oppervlakte van 448,50 m². 
Het college ging in zitting van 11 september 2017 principieel akkoord met de verkoop van deze 

bouwgrond. 
Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba, heeft deze grond een waarde 

van 105 000 EUR. 
Het nieuwbouwprogramma werd reeds door het college bepaald: 

- gelijkvloers: bouwdiepte maximum 23 meter; 

- 1e verdieping: bouwdiepte maximum 11 meter; 

- dakverdieping: langs de straatzijde het profiel van één van de aanpalende scheidsgevels te  
   volgen tot de nok. 
Voormelde grond kan publiek verkocht worden waarbij kandidaten een bod dienen te brengen 

onder gesloten omslag met de mogelijkheid van het recht van hoger bod. (minimumbod is  

105 000 EUR + 12,5% kosten) 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de bouwgrond aan de Dorpsstraat in Kieldrecht, kadastraal gekend 6de afdeling, sectie D 
nummer 262K2 met een oppervlakte van 448,50 m² publiek te verkopen met recht van hoger 
bod voor een minimumbedrag van 105 000 EUR (+ 12,5% kosten) 

 de nodige publiciteit te voeren. 
 

 
 

Punt 14: Aankoop grond in kader van heraanleg N450 te Melsele.  (D 31) 
 

Voor de heraanleg van de N450 in Melsele dienen er nog enkele percelen verworven te worden. 

Eén van deze percelen is lot 140 en kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 
960K3. 
Volgens het opmetingsplan heeft dit perceel een oppervlakte van 17,72 m². 
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Overeenkomstig het schattingsverslag werd er met de eigenaar een akkoord bereikt.  

De compromis werd reeds ondertekend. 

In toepassing van het Besluit Dagelijks Bestuur dd. 30 april 2019 heeft de financieel expert (dele-
gatie cf. artikel 220 Decreet Lokaal bestuur) visum verleend voor deze aankoop. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 het perceel 9de afdeling, sectie C deel van nummer 960K3 met een oppervlakte van 17,72 m² 
aan te kopen voor de heraanleg van de N450 Melsele 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

 
 
Punt 15: Gemeentelijk onderwijs: vakantieregeling schooljaar 2019/2020.  (D 22) 
 

Bij Besluit van de Vlaamse Regering dd. 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het ba-

sis- en secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie, 

erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap werd o.a. de kalender meegedeeld van 
de vakanties en de vrije dagen voor het schooljaar 2019-2020. 
De facultatieve vakantiedagen dienen echter bepaald door het schoolbestuur. 

 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de facultatieve vakantiedagen vast te stellen zoals 
vermeld in voorgelegd voorstel. 

 

 

 
Punt 16: Gemeentelijk basisonderwijs:  (D 22) 

 
a) Goedkeuring wijzigingen schoolreglement. 

 
Het vigerende schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019  werd door de gemeenteraad goedge-

keurd in zitting van 25 juni 2018.  
Zoals elk schooljaar zijn er ook voor het schooljaar 2019-2020 weer wijzigingen/toevoegingen aan het 

bestaande schoolreglement. 
De dienst onderwijs stelt aan het schoolbestuur voor om deze wijzigingen/toevoegingen aan te bren-
gen aan het schoolreglement (zie bijlage) : 
Hoofdstuk 4 : Kostenbeheersing 

* artikel 7 § 2 (blz.7) … Scherpe maximumfactuur : 90 euro ipv 85 euro voor leerling lager onderwijs 

* artikel 7 § 3 (blz.7) … Minder scherpe maximumfactuur : 440 euro ipv 435 euro. 
Hoofdstuk 6 : Huiswerk, agenda's, … : 
* artikel 12 (blz 9) : Kledij .... wordt toegevoegd 
Hoofdstuk 9 : Getuigschrift basisonderwijs 

* artikel 23 (blz 17) : §2... Een leerling die getuigschrift ...... wordt vervangen  
Hoofdstuk 10 : Onderwijs aan huis 

* artikel 27 (blz19) : wordt vervangen 
Hoofdstuk 12 : Leerlingengegevens en privacy en gegevensbescherming : 

* artikel 31 (blz 22)  : Onderaan wordt toegevoegd : Personeelsleden van de school waar de leer-

ling ....... 
Hoofdstuk 15 : Leerlingenbegeleiding : wordt toegevoegd 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement voor 

het gemeentelijk basisonderwijs, met ingangsdatum 1 september 2019,  goed te keuren. 

 
 
 

 

b)    Aanpassing maximumfacturen. 
 
Door de gemeenteraad werd voor de gemeentelijke basisscholen, de bedragen vastgesteld voor 

de scherpe maximumfactuur en de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen (minder 

scherpe maximumfactuur). 
De scherpe maximumfactuur is het maximum dat de ouders moeten betalen voor de kosten die 
gemaakt worden voor activiteiten/materialen die niet noodzakelijk zijn voor de ontwikkelings-
doelen en de eindtermen (vooral uitstappen, maar ook tijdschriften enz…). 

Door toepassing van de indexformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een veel-

voud is van 5 blijft het bedrg van de scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2019-2020 on-
gewijzigd voor het kleuteronderwijs, maar stijgt het bedrag tot 90 euro voor het lager onderwijs. 

Het geïndexeerde bedrag voor een kleuter bedraagt 45 euro en voor een leerling lager onderwijs 

90 euro. 
De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen (minder scherpe maximumfactuur) stijgt wel 
door de toepassing van de indexformule. 

Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van 
het lager onderwijs 440 euro (vorig schooljaar 435 euro). 

Alle maximum bedragen worden door het ministerie jaarlijks aangepast aan de index (van de maand 
maart). 

Het is ook verplicht dat de scholen in de mogelijkheid voorzien van een gespreide betaling over 
minstens 3 keer, verspreid over het schooljaar. Ouders kunnen er echter voor kiezen om de bij-

dragen in één keer te betalen. 

De aanpassingen van de maximumfacturen en de nieuwe verplichtingen dienen in het schoolre-

glement voor volgend schooljaar opgenomen te worden. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de maximumfacturen aan te passen met ingang van  

1 september 2019. 

 
 
 

Punt 17: Gemeentelijk Technisch Instituut: goedkeuring wijziging schoolreglement.  (D 22) 
 

Het vigerende schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019 werd door de gemeenteraad 
goedgekeurd in zitting van 25 oktober 2018. 
Zoals elk schooljaar zijn er ook voor het schooljaar 2019-2020 weer wijzigingen/toevoegingen 

aan het bestaande schoolreglement. 
Het directieteam van het GTI stelt aan het schoolbestuur voor om deze wijzigingen/toevoegingen 

aan te brengen aan het schoolreglement (zie bijlage) : 
De schoolraad gaf in zitting van 20 mei 2019 een gunstig advies. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde wijzigingen met ingang van  
1 september 2019 goed te keuren. 
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Punt 18: Kunstacademie: goedkeuring academiereglement per 01 september 2019.  (D 22) 
 
Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs stelt een academiereglement verplicht 

voor elke academie. 

Het academiereglement regelt de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de leerlingen en 
desgevallend de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen. 
Het academiereglement moet een aantal verplichte elementen bevatten zoals bepaald in artikel 

58 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs. 

Het huidig schoolreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 juli 2015 en la-
tere wijzigingen voldoet niet aan de bepalingen van het decreet betreffende het deeltijds kunst-
onderwijs. 
Het voorliggende academiereglement is gebaseerd op het model van het academiereglement 

van de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten. 

Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, 
ter beschikking gesteld aan de meerderjarige leerling en de ouders van de minderjarige leerling, 

die ondertekenen voor akkoord. 

Dit academiereglement is van toepassing met ingang van het schooljaar 2019-2020. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het academiereglement voor de kunstacademie goed te 

keuren en dit met ingang van 1 september 2019. 
 

 


