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Gemeente Beveren 

 
Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 25 juni 2019 

 

 
Punt 02: Goedkeuring jaarrekening 2018 OCMW Beveren.   (D 13) 

 
De jaarrekening 2018 OCMW Beveren wordt voorgelegd aan de raad. 
De jaarrekening 2018 is samengesteld uit: 

- De beleidsnota: evaluatie uitgevoerd beleid en de doelstellingenrealisatie 
- Financiële nota met de wettelijke schema's 

- Samenvatting van de algemene rekeningen 
- Toelichting 

Het resultaat op kasbasis 2018 bedraagt 6 700 328,31 EUR. 

De autofinancieringsmarge 2018 bedraagt 4 337 440,92 EUR.  
Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2018 bedraagt 103 958 942,17 EUR. 
Gelet op de vaststelling door de raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 25 juni 2019. 
Gelet op de bespreking van de resultaten van deze jaarrekening in de commissie Financiën van 

20 juni 2019. 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de organisatie van de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 

juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en be-

heerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk wel-
zijn (BVR BBC)  en het decreet van 23 november 2012 tot wijziging van het BVR BBC. 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2018, incl. de bepalingen met be-

trekking tot het bestuurlijk toezicht. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2018 OCMW goed te keuren, zoals vast-
gesteld door de raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 25 juni 2019. 

 

 

 
Punt 03: Financiën:   (D 13) 

 

a) Vaststelling budgetwijziging 2019/1 
 

Aangezien het noodzakelijk is om aanpassingen te doen in het budget 2019 werd een budgetwij-
ziging opgemaakt.  
 

Overeenkomstig artikel 154 § 2 van het gemeentedecreet wordt aan de raad de budgetwijziging 
2019/1 met toelichtingen voorgelegd voor vaststelling. 
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b) Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2014-2019 

 

Aangezien het noodzakelijk was wijzigingen aan te brengen in het meerjarenplan 2014-2019 
werden de nodige aanpassingen aangebracht in dit meerjarenplan. De wijzigingen zijn samen-
gebracht in een strategische nota en een financiële nota .  

 

Overeenkomstig artikel 147 van het gemeentedecreet wordt aan de raad de aanpassing meerja-
renplan 2019/1 met toelichtingen voorgelegd voor vaststelling. 
 

 

 
c) Vaststelling jaarrekening 2018 
 
De jaarrekening 2018 gemeente Beveren wordt voorgelegd aan de raad. 

De jaarrekening 2018 is samengesteld uit: 

- De beleidsnota: evaluatie uitgevoerd beleid en de doelstellingenrealisatie 
- Financiële nota met de wettelijke schema's 

- Samenvatting van de algemene rekeningen 

- Toelichting 
Het resultaat op kasbasis 2018 bedraagt 31 001 888 EUR. 
De autofinancieringsmarge 2018 bedraagt 12 922 902 EUR.  

Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2018 bedraagt 402 551 336 EUR. 
Gelet op de bespreking van de resultaten van deze jaarrekening in de commissie Financiën van 

20 juni 2019. 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en be-

heerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk wel-
zijn (BVR BBC)  en het decreet van 23 november 2012 tot wijziging van het BVR BBC. 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2018, incl. de bepalingen met be-

trekking tot het bestuurlijk toezicht. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2018 gemeente Beveren vast te stellen.  
 

 

 
d) Principiële beslissing tot het heffen van een belasting op het bouwen, herbouwen en  

uitbreiden van meergezinswoningen/gebouwen.                                                                             . 

 
De gemeente Beveren krijgt, als onderdeel van het strategisch gebied tussen de steden Antwer-

pen en Sint-Niklaas, steeds vaker te maken met een trend naar de bouw van meergezinswonin-
gen/gebouwen. Deze trend is momenteel vrij groot en kadert ook in de beleidskeuze van de 
Vlaamse overheid om in te zetten op verdichting in stedelijke en kleinstedelijke kernen. De aan-

trekkingskracht van Beveren, mede door de ligging van onze gemeente en de aanwezigheid en 
groei van de Waaslandhaven, vertaalt zich in een gestadige aangroei van de bevolking. Om het 

aansnijden van de open ruimte te beperken dringt het inzetten op een beleid van kwalitatieve 
verdichting zich op. 

Deze trend naar het bouwen van meergezinswoningen/gebouwen heeft echter een beduidende 
invloed op de ruimtelijke draagkracht en de sociale mix van het patrimonium. Aangezien dit 
deels ten koste gaat van een divers woningpatrimonium dringt er zich een kwaliteitsvraagstuk 

op enerzijds en een afbakeningsvraagstuk anderzijds.  
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Daarom werkt de gemeente Beveren aan een verordening om te bepalen waar meergezinswo-

ningen/gebouwen mogelijk zijn (afbakening) en wordt nu aan de gemeenteraad een principiële 

beslissing gevraagd betreffende het invoeren van een belasting op het bouwen, herbouwen en 
uitbreiden van meergezinswoningen/gebouwen.  
Uitgangspunt daarbij is dat het belastingreglement van toepassing zal zijn op elke omgevings- 

en regularisatievergunning afgeleverd vanaf 28 september 2018. 

Een tweede uitgangspunt is dat de belasting wordt berekend op basis van de vergunde bouw-
plannen. 
De belastingschuld ontstaat op het ogenblik dat de vergunde werken beëindigd zijn. De werken 

worden als beëindigd beschouwd als de bouwwerken winddicht zijn. 

Bij een regularisatievergunning zonder bijkomend uit te voeren werken ontstaat de belasting-
schuld op het ogenblik dat de regularisatievergunning wordt afgeleverd 
Het verwerven van inkomsten via belastingen is noodzakelijk om de algemene uitgaven van de 
gemeente te financieren.  

Het bouwen van meergezinswoningen/gebouwen heeft ontegensprekelijk een impact op o.m.: 

* de ruimtelijke draagkracht van de (ruimere) omgeving 
* de afwikkeling van de mobiliteit in de (ruimere) omgeving 

* het voorzien van alle nutsvoorzieningen in de (ruimere) omgeving 

* het voorzien van de gemeentelijke en andere openbare dienstverlening in de (ruimere) omge-
ving 
* het voorzien van alle noodzakelijke maatregelen om de bouw zelf van meergezinswoningen 

mogelijk te maken. 
In zitting van 24 september 2019 wordt aan de gemeenteraad het reglement tot het heffen van 

een belasting op het bouwen, herbouwen en uitbreiden van meergezinswoningen/gebouwen 
voorgelegd.  

 
Aan gemeenteraad wordt het principiële akkoord gevraagd tot het heffen van een belasting op 

het bouwen, herbouwen en uitbreiden van meergezinswoningen/gebouwen.  

 

 
Punt 04: Goedkeuring nieuw retributiereglement gemeentelijke sportinfrastructuur.   (D 61) 
 

Gemeente Beveren beschikt over een uitgebreid aanbod aan sportinfrastructuur. De sportdienst 

heeft voor deze infrastructuur een voorstel uitgewerkt voor een nieuw retributiereglement. Het 
nieuwe reglement zou in voege gaan vanaf 1 juli 2019. 
Een nieuw reglement is nodig omdat het huidige reglement te beperkt (naar locaties en gebrui-

kers) en moeilijk leesbaar is.  
Hieronder volgt een opsomming van verschillende richtlijnen en principes die nagestreefd wer-

den bij de opmaak van het voorstel.  
DUIDELIJKERE WEERGAVE 
1. Duidelijkere weergave van de verschillende gebruikerscategorieën gemeentelijke  

               sportinfrastructuur 
2. Duidelijkere weergave van de tarieven en mogelijkheden per locatie 

TARIEFBEPALING 
1. Nastreven van behoud van de huidige gehanteerde tarieven voor lokale gebruikers 

2. Tarieven in functie van het type gebruik 
EVENEMENTEN 
1. Duidelijkere bepaling van tarieven bij evenementen. 

2. Apart tarief voor sportevenementen in topsporthal Sportpark Beveren. 
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Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van retributiereglement gemeentelijke sportinfrastruc-

tuur goed te keuren. 

 
 
 

Punt 05: Verzustering met de Duitse stad Lutherstadt Wittenberg.  (WZ) 

 
De Koninklijke Piet Staut Kring heeft al enkele jaren goede contacten met de Duitse stad Luther-
stadt Wittenberg. De stad is vooral bekend omdat hier Luther zijn 95 stellingen aan de kerk zou 

genageld hebben, wat algemeen beschouwd wordt als het begin van het protestantisme in Eu-

ropa. 
Minder bekend is het feit dat deze stad de hoofdstad is van de regio "Fläming", een streek waar 
in de 12 en 13de eeuw duizenden Vlamingen (Zuid-Nederlanders) naar toe trokken, aangetrok-
ken door de lokale heersers om er land te ontginnen en vruchtbaar te maken. 

Een aantal jaren geleden  werd een stichting opgericht die de naam "Fläming - Flandern e.v." 

draagt en de banden met Vlaanderen meer wil aanhalen. 
In 2017 nam de Ober-Burgemeister van deze stad, mede in naam van de bovengenoemde Stich-

ting contact op met de gemeente Beveren om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten 

onder de vorm van een verzustering van beide steden. 
De verzustering zou in de eerste plaats cultureel van aard zijn, maar biedt ongetwijfeld ook kan-
sen op het vlak van onderwijs, sport, toerisme en economie. 

In zitting van 16 oktober 2017 ging het college akkoord om de mogelijkheid te onderzoeken een 
samenwerking aan te gaan met de Duitse stad Wittenberg-Lütherstadt.  

Via Jan Weyers, toen nog voorzitter van de Piet Staut Kring werden verdere contacten gelegd. In 
juni 2018 vertrok een formeel schrijven vanuit de gemeente Beveren naar Wittenberg met een 

voorstel tot samenwerking. 
De stadsraad van Wittenberg zette op 27 maart 2019 het licht op groen voor een formeel part-

nerschap tussen beide gemeenten. Aan het schrijven hierover voegde het stadsbestuur een ont-

werp van overeenkomst. In de overeenkomst wordt het accent inzake samenwerking vooral ge-

legd op onderwijs, kunst en cultuur, sport, erfgoed en toerisme, economie en interne gemeente-
lijke organisatie. 
Deze accenten dienen later formeel verder uitgewerkt te worden met diverse partners.  

Het schrijven en deze ontwerpovereenkomst, evenals een vertaling van deze ontwerpovereen-

komst naar het Nederlands, vindt u als bijlage bij deze nota. 
Het college keurde deze ontwerpovereenkomst in zitting van 27 mei 2019.  
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd voorliggende ontwerpovereenkomst formeel te bekrach-
tigen en op die manier de verzustering met Lutherstadt Wittenberg te officialiseren. 

 
 
 

Punt 06: Goedkeuring aanvullend reglement betreffende tonnagebeperking in Beveren. 
 (D 40)                                                                                                                                                         . 

 
Op 23 maart 2018 keurde de gemeenteraad een aanvullend reglement goed betreffende tonna-

gebeperkingen in Beveren. Dit betrof onder meer het invoeren van een tonnagebeperking op de 
N450 (Melseledijk/Dijkstraat/Schoolstraat). Departement Mobiliteit & Openbare Werken besliste 
op 6 juni 2018 dit reglement niet goed te keuren en verwees hierbij naar volgende twee voor-

waarden: 
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1. Een gecoördineerde invoering van de betrokken lokale besturen (i.c. Beveren, Stekene, 

Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas).  

2. Een handhaving van de tonnagebeperking op éénvormige wijze. 
Inmiddels werd binnen de politiezone WANO overeenstemming gevonden met gemeenten  Ste-
kene, Sint-Gillis-Waas , Beveren over de invoering van een gebiedsdekkende zone voor tonnage-

beperking en werd in tweede instantie ook ruim afgestemd met stad Sint-Niklaas. 

Ook werd zowel AWV Oost-Vlaanderen als Antwerpen op de hoogte gebracht van dit gezamenlij-
ke initiatief. 
Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd van een aanvullend reglement m.b.t. toe-

gangsverbod voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is 

dan 3,5 t, uitgezonderd plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en autocars 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 akkoord te gaan met het aanvullend reglement betreffende tonnagebeperking in Beveren 

waarbij een quasi gebiedsdekkende zone voor tonnagebeperking ingevoerd wordt voor be-

stuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 t, uitge-
zonderd plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en autocars 

 akkoord te gaan om het gemeentelijk aanvullend reglement betreffende tonnagebeperking, 
zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 maart 2018, op te heffen. 

 
 
 

Punt 07:  Voorlopige vaststelling RUP Stoop Projects te Beveren.   (D 32) 

 

PROCEDURE 
Op basis van het gunstig planologische attest voor de firma Stoop Projects (d.d. 06.08.2014) be-

sliste het college op 6 februari 2015 tot opmaak van RUP.  
De mer-screeningnota voor Stoop Projects SCRPL16293 resulteerde bij brief van 7 maart 2017 in 

plan-MER-ontheffing, waarvan het college in zitting van 22 mei 2017 kennis nam. 
Sinds 1 mei 2017 is de RVR-toets verplicht. Op basis van de locatie is er voor RUP Stoop Projects 

geen ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) nodig. 
Het college besliste in zitting van 1 oktober 2018 tot organisatie van een plenaire vergadering op 

30 november 2018 volgens de ‘oude’ RUP-procedure (uiterlijke datum 31 december 2018). 
Op 29 oktober 2018 werd het RUP geadviseerd door de Gecoro. Het advies is voorwaardelijk 
gunstig, waarbij 1) bijkomende voorwaarden voor groenbuffer, 2) verbod op secundaire ontslui-
tingen, 3) verbod op stapelen (afval)containers, 4) geen verdere uitbreiding mogelijk. 

Op basis van de adviezen van de instanties én de opmerkingen tijdens de plenaire vergadering, 

werd het verslag opgemaakt waarvan het college in zitting van 8 april 2019 kennis nam, inclusief 
herwerkt voorontwerp conform verslag. Daarop werd het voorontwerp herwerkt tot ontwerp 
RUP. 
Op 20 mei 2019 besliste het college het ontwerp van RUP aan de gemeenteraad voor te leggen 

voor voorlopige vaststelling. 
Het voorlopig vastgestelde ontwerp-RUP dient overeenkomstig artikel 2.2.14 en volgende van de 

VCRO bekendgemaakt en onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. De 
resultaten daarvan worden, na advisering door de Gecoro, ter beoordeling aan de gemeenteraad 

voorgelegd. 

TOELICHTING RUP STOOP PROJECTS 
Het ontwerp RUP voor Stoop Projects voorziet in de bestendiging op die locatie mét de nodige 
uitbreidingsmogelijkheden. 
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Het bedrijf Stoop Projects betreft een aannemingsbedrijf in terreinaanlegwerken meer bepaald 

tuin-, omgevingsaanleg en -onderhoud. 

Om te kunnen voldoen aan de VLAREM- en VLAREBO-wetgeving kon op korte termijn een weeg-
brug aangelegd worden, kon verharding geregulariseerd worden en konden de nodige voorzie-
ningen getroffen worden voor het opvangen van regenwater (omgevingsvergunning 19.01.2015). 

De regularisatie van de parking werd toegestaan en een nieuwe hoofdtoegang langsheen de Ou-

de Baan voorzien. Verder kon het bedrijf bijkomende binnenruimte creëren zodat lawaaihinder-
lijke activiteiten in een gesloten omgeving kunnen gebeuren en er ook de nodige bureelruimte 
en voorzieningen voor personeel konden gerealiseerd worden. 

De realisaties op korte termijn werden onvoorwaardelijk toegestaan gezien de activiteiten in lijn 

zijn met de bestemmingsvoorschriften van het van toepassing zijnde bestaande sectoraal BPA 
zonevreemde bedrijven bedrijf 49: nv Metalen Van Houts (ministerieel besluit 24.05.2004): ‘Bij 
heroriëntering van de bedrijfsactiviteiten mogen de nieuwe of andere activiteiten niet meer hinder 
veroorzaken dan de op vandaag aanwezige activiteiten […].’ In vergelijking met het voormalig 

bedrijf op de site (het staalverwerkingsbedrijf nv Metalen Van Houts) is de dynamiek van Stoop 

Projects lager. Ze werden gecombineerd met de aanleg van buffergroen. 
Voor zijn werking heeft Stoop Projects op lange termijn een grotere oppervlakte nodig dan het 

vorige bedrijf Metalen Van Houts. Deze uitbreiding, ongeveer 1,3ha in oostelijke richting, wijkt af 

van de bestemde oppervlakte in het eerder vermelde BPA. Eveneens is de daaraan gekoppelde 
verhoging van de dynamiek niet meer in lijn met de bestemmingsvoorschriften van eerder ver-
meld BPA. De inname van deze ruimte dient in een nieuw RUP vastgelegd te worden. Het afgele-

verde planologisch attest vraagt dat - bij de opmaak van het RUP - de gewenste ontwikkeling 
onderzocht én gemotiveerd wordt binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren, 

de bestaande naburige KMO-ontwikkelingen en de mobiliteitseffecten op de omgeving. 
Op basis van de activiteiten en gewenste organisatie op de site, zoals aangegeven in de aanvraag 

tot planologisch attest, is een zo flexibel mogelijk grafisch plan opgemaakt. Binnen dit plan en 
de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften wordt rekening gehouden met de draagkracht 

van het plangebied, de voorwaarden geformuleerd bij het afleveren van het planologisch attest 

en het verslag van de plenaire vergadering. 

Het grafisch plan wordt opgesplitst in 3 zones: art. 1 (zone voor bedrijvigheid) en art. 2 (zone 
voor groenbuffer). 
Binnen de zone voor bedrijvigheid (art. 1) worden geen bouwvlakken vastgelegd voor de te be-

bouwen ruimte. Op die manier kunnen bouwplannen blijvend gerealiseerd worden bij een ge-

wijzigde visie op de indeling van het perceel. Om echter de draagkracht van het perceel te res-
pecteren wordt een vloer-terreinindex (V/T-index) opgelegd, afgesteld op 27,5%. Artikel 1 heeft 
een totale oppervlakte van 17.170m², wat een toegestane vloeroppervlakte van 4.720m² verze-

kerd. Conform art. 4.4.1 van de VCRO kan nooit afgeweken worden van de V/T-index. Het RUP 
laat bovenop de V/T-index wel een bijkomende uitbreiding toe als en slechts als dit volgt uit ver-

plichtingen in sectorale wetgeving inzake milieu, gezondheid en veiligheid. 
De onbebouwde ruimte kan volledig verhard worden in niet-waterdoorlatende materialen, be-
houdens de zone in overduk voor plantenkwekerij en waterzuivering die aansluit op de groen-

buffer. Deze beslissing is noodzakelijk vanuit milieuoverwegingen en praktische beweegrede-
nen. Hierbij wordt voldaan aan de voorwaarden van het advies van de provincie Oost-

Vlaanderen dienst Waterlopen. 
Er kan slechts een nieuwe bedrijfswoning, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw met een maximaal 

volume van 1000 m³, gerealiseerd worden na afbraak van de bestaande woning waarvoor geen 
vergunningen meer kunnen verleend worden. 
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De zone voor groenbuffer (art. 2).schermt de nabijgelegen bebouwde omgeving en open ruimte 

af van de bedrijfssite en vangt eventuele geur-, geluids- en stofhinder op. Aan de zuid- en west-

zijde wordt een buffer van 10 meter breedte voorzien, verbreed tot 15 meter in functie van he-
melwaterbuffering. Aan de zijde van de spoorweg wordt de buffer beperkt tot 6 meter, waarbij 
de problematiek m.b.t. de sinds medio 2018 op advies van Infrabel bouwvrij te houden strook 

van 14,5 meter werd ondervangen, zodat deze recente Infrabel-eis de werking van het bedrijf 

nooit kan bezwaren. 
De bestaande niet-verharde oprit aan de Oude Baan wordt omgevormd tot de hoofdtoegang van 
het bedrijf (indicatieve ontsluiting: hoofdontsluiting). De secundaire inrit (indicatieve ont-

sluiting: secundaire ontsluiting) ter hoogte van de uitdovende bestaande woning wordt behou-

den in functie van de bereikbaarheid van de site ten noorden van de bedrijfsgebouwen, onder 
meer voor de dieplader en zeefmachines. De inrit zal in hoofdzaak gebruikt worden als op- en 
uitrit voor het personeel en krijgt daardoor slechts een breedte van 4m aangemeten. 
 

Mits akkoord van de gemeenteraad wordt het bijgevoegde ontwerp-RUP Stoop Projects, be-

staande uit een toelichtingsnota, een beschrijving van de feitelijke en juridische toestand, een 
grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften alsook een grafisch register voorlopig vast-

gesteld. 

 
 
Punt 08: Goedkeuring wegtracé wegenis- en rioleringswerken achterontsluiting Ropstraat  

 te Haasdonk en Lindenlaan te Beveren.   (D 32)                                                                        . 
 

Ons bestuur heeft een aanvraag ingediend tot het bekomen van een omgevingsvergunningaan-
vraag voor het uitbreiden van de achterontsluitingen gelegen te Haasdonk, Ropstraat en Beve-

ren, Lindenlaan. 
Ropstraat: 

Ten noorden van de woning Ropstraat  9 werd recent een achterontsluiting aangelegd  ten voor-

dele van de rijwoningen in de Willem Van Doornyckstraat, vanaf huisnr. 109A tot huisnr. 127.  

De achterontsluiting, in asfalt , heeft  een breedte van 6m. 
Aansluitend aan de reeds aangelegde achterontsluiting / garageweg zal het nieuwe gedeelte 
onmiddellijk afbuigen naar het noorden. Naast dit gedeelte kan de gracht (voorheen geklasseer-

de waterloop 13), met een wettelijke breedte van 1m tot 1m25, blijven stromen. De garageweg 

wordt aangelegd in asfalt met een breedte van 5m (incl. ter plaatse gegoten kantstroken). De ga-
rageweg helt af naar de gracht. Om een goede doorstroming van het regenwater te blijven be-
houden wordt deze geherprofileerd. Na ± 56m buigt de achterontsluiting / garageweg dan weer 

af, zodat deze vervolgens tegen de achterste perceelsgrenzen van de eigendommen Willem Van 
Doornyckstraat met huisnrs. 107 t.e.m. 71 komt te liggen.  

Het blijft een 5m brede rijbaan in asfalt, inclusief platte boordstenen. De bedding van de voor-
heen geklasseerde waterloop wordt mee opgenomen binnen het tracé van de achterontsluiting. 
Wel wordt aan de noordelijke zijde van de garageweg een greppel (wadi) aangelegd, waarin het 

hemelwater van de naastgelegen rijbaan zal afwateren en kan infiltreren in de bodem.  
 

Lindenlaan: 
Tussen de Lindenlaanschool en de woning met huisnr. 145 ligt een achterontsluiting/  garage-

weg. Het betreft een 6m brede weg van 60 meter lang in  rode betonstraatstenen met een weg-
goot en boordsteen langs de  west zijde.  
Deze weg wordt on. 37 verlengd.  Het betreft ook een noodweg voor het schoolcomplex. De ach-

terontsluiting stopt ter hoogte van het ingerichte deel van het schoolcomplex.  
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Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 4 april 2019 tot en met 3 mei 2019. 

Dit openbaar onderzoek gaf aanleiding tot 4  bezwaren:  
Samenvatting bezwaar 1, 3, 4:  

1. Oppervlakte eigendom 

        Volgens de bezwaarindienende partij blijkt uit het ontwerp dat de oppervlakte van de 

 eigendom zou verkleinen. Hiervoor wordt een financiële vergoeding gevraagd.  
2. Veiligheid 

De achtertuin zou gemakkelijk  betreden kunnen worden, er wordt dan ook gevraagd om 

verlichting te voorzien (eventueel met bewegingssensoren).  

De reeds aangelegde achterontsluiting is een verzamelpunt voor “hangjongeren” die ra-
ces organiseren.  

3. Privacy 
De achtertuinontsluiting zou een inbreuk zijn op de privacy. Een gesloten afsluiting is 

geen optie aangezien dit het uitzicht zou beperken.  

4. Geluidshinder  
         De ontsluiting mag niet voor extra geluidshinder zorgen langs de achterzijde.   

5. Parkeerdrukte 

 Er wordt gevreesd dat een ontsluiting van de beenhouwerij aan de achterzijde 
voor overlast zal zorgen; 

 De ontsluiting zou geen meerwaarde zijn voor de parkeerdruk, gezien bijna alle 
betrokken bewoners beschikken over een garagetoegang aan de voorzijde van 

hun woning; 

 Bezoekers aan de nabij gelegen feestzaal zullen deze baan ook als parking ge-
bruiken  waardoor er op die momenten ook drukker verkeer zal zijn.  

6. Waterloop 
Door het aanleggen van deze ontsluiting wordt de huidige waterloop deels vervangen 
door een wadi tot aan het sportcomplex. De voorgestelde weggoot ter hoogte van dit 

complex zal niet voldoende zijn om bij hevige en langdurige waterval, het hemelwater, 

dat stroomt van het school- en sportcomplex, richting huisnummer 109 op te vangen. De 
huidige waterafvoer zal dan geblokkeerd zijn door de straatverharding. 

7. Toegankelijkheid voor de school 

Deze ontsluiting kan een goede oplossing zijn voor de toegankelijkheid van de school, 
maar  enkel voor fiets- en wandelverkeer. Alle andere verkeersmogelijkheden zullen on-

getwijfeld tot gevaarlijke en hinderlijke verkeerssituaties leiden. Wij pleiten daarom voor 
de mogelijkheid tot een automatische ontsluiting voor wagens, enkel bedienbaar door 

de betrokken, aanpalende eigenaars. Dit enkel voor toegang tot het eigen perceel of in 

geval van nood, om hiermee de bereikbaarheid van de school voor hulpdiensten moge-
lijk te maken. Maken van los- en laadkade langsheen deze weg is niet haalbaar, de weg is 

hiervoor niet geschikt financieel niet haalbaar. 
8. Praktische zaken 

Er wordt gevraagd om tijdens de werken een tijdelijke afsluiting te plaatsen langsheen 
het perceel.  

9. Kosten 
Er wordt geopperd dat de kosten voor de aansluiting te groot zijn.  

Samenvatting bezwaar 2: 

De eigenaar van de woning naast de school (Willem Van Doornyckstraat 71) merkt op dat hij ach-
teraan niet kan aansluiten op de garage-weg omdat er een groenstrook is ingetekend. Hij wenst 
de mogelijkheid te krijgen om eveneens aan te sluiten. 
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Het college van burgemeester en schepenen stelt voor: 

Bezwaar 1,3 en 4 

1. Oppervlakte eigendom 
De aanleg van de achterontsluitingen wordt volledig uitgevoerd op gemeentegrond. 
De percelen verkleinen niet.  

2. Veiligheid 

Mogelijke overlast (lawaaihinder of door afval dat achtergelaten wordt) door 
hangjongeren moet doorgegeven worden aan de ordediensten. 
De nodige aansluitingen voor verlichting wordt voorzien, maar staan niet specifiek aan-

geduid op het ontwerp.  

3. Privacy 
De weg dient ter functie van bestemmingsverkeer van de aanpalende percelen. Van eni-
ge vorm van inbreuk op de privacy is geen sprake.  

4. Geluidshinder  

De geluidshinder zal eerder beperkt blijven, omdat de insteekweg enkel voor gebruik is 

van de aanpalenden. 
5. Parkeerdrukte 

Nergens is in het dossier terug te vinden dat de parking van de beenhouwerij zal aange-

sloten worden aan de achterontsluiting. 
Een deel van de woningen beschikt over een garage in de voorgevel, een deel niet. Een 
groot aantal gezinnen beschikt momenteel over meerdere wagens. Een achteront-

sluiting kan ook nuttig zijn voor fietsen. 
Net zoals bij andere achterontsluitingen zal op de baan markering aangebracht worden, 

dat parkeren tussen de verschillende garages niet toegelaten is. 
6. Waterloop 

De gracht wordt vervangen door een WADI. Het plan werd opgemaakt door een 
studiebureau aangesteld door de gemeente. Het ontwerp voldoet aan de doelstellingen 

van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid (cfr. positief advies gemeentelijke 

technische dienst en provinciale dienst IWB).  

7. Toegankelijkheid voor de school 
Nabij de school worden paaltjes voorzien tegen sluipverkeer. Enkel de hulpdiensten 
zullen in geval van nood gebruik kunnen maken van deze weg. 

8. Praktische zaken 

Een tijdelijke afsluiting (gedurende de werken) werd reeds voorzien en kan geplaatst 
worden. De opvolging van de werken en de plaatsing van deze tijdelijke afsluiting zal 
plaatsvinden door de gemeentelijke technische dienst wegen.   

9. Kosten 
Het is geen verplichting om aan te sluiten op de achterontsluiting. Percelen die niet aan-

sluiten zullen niet moeten betalen en krijgen een afsluiting langs de perceelgrens. Eige-
naars die wensen aan te sluiten zullen hiervoor betalen conform het toepasselijke ge-
meentelijke reglement.  

Bezwaar 2: 
De ontwerper verzekerde de gemeente dat de woning Willem van Doornyckstraat 71 eveneens 

een uitweg kan krijgen via de achterontsluiting. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:  

 kennis te nemen van de ingediende bezwaren 

 het wegtracé van de nieuwe wegenis mét bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de 
plannen ingetekend goed te keuren. 
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Punt 09: Aanpassing van de raming voor uitbreiding van de lagere school te Kallo.   (D 31) 

 
In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 24 april 2018 werd de prijsvraag gestart 
voor de uitbreiding van de lagere school Kallo. 

Procedure: de “vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking” 

(VOMB). Raming: 511 030,11 EUR exclusief btw. 
Op 10 augustus 2018 vond de opening van de offertes plaats. Er hadden twee firma’s een offerte 
ingediend waarvan de laagste offerte 708 911,63 EUR exclusief btw bedroeg. Dit is 38% boven de 

raming. 

Het college besliste in zitting van 17 september 2018 om de opdracht niet te gunnen omwille van 
onaanvaardbare prijzen. 
Met de gehanteerde procedure, VOMB, is er echter wel mogelijkheid tot onderhandelen. Het col-
lege besliste in zitting van 18 februari 2019 om met beide inschrijvers te onderhandelen over hun 

inschrijvingsprijs (vragen van een BAFO - Best And Final Offer). 

Aan de inschrijvers werd een BAFO gevraagd. Beide aannemers hebben een commerciële korting 
gegeven. 

De laagste inschrijver gaf een korting van 2,05% wat resulteert in het bedrag van  

694 378,94 EUR exclusief btw. 
Aanpassing raming 
De laagste inschrijver bevindt zich nog 36% boven het ramingsbedrag. 

Om deze opdracht eventueel te kunnen gunnen moet de raming worden aangepast naar het be-
drag van de laagste inschrijver. 

De ontwerper, Guido Franssens, heeft volgende motivering gegeven voor de hoge inschrijvings-
prijzen: 

- er moet worden gebouwd bovenop een bestaand gebouw dat volledig ingericht is; 
- bovendien is de school in gebruik; 

- de moeilijke bereikbaarheid van de werf (opstellen kraan in boskant van het park, weinig plaats 

voor opslag materieel,...); 

- hoge graad van technische uitrustingswerken: verluchting, verwarming, zonnepanelen; 
- voor installatie van de liftkoker moet worden gewerkt vanop de speelplaats, die ingesloten is 
tussen gebouwen; 

- leveringsproblemen voor PUR- en PIR-isolatie, wat resulteert in hogere prijzen. 

 
Aan de raad wordt gevraagd om de raming aan te passen naar het bedrag van de laagste in-
schrijver, nl. 736 041,68 EUR inclusief 6% btw. 

 
 

 
Punt 10: Principiële vaststelling  nieuwe straatnaam “Kruisboogstraat” te Beveren.   (D 32) 
 

Het college heeft in zitting van 3 september 2018 de omgevingsvergunning verleend aan Bree-
vast Development Belgium nv voor het aanleggen van een insteekweg langsheen de Kallobaan 

met een mix aan meergezins- en eengezinswoningen rond een collectief groenplein. Deze weg 
zal overwegend privé blijven. Enkel de toegangsweg, met parkeerplaatsen en met afvalverza-

melplaats, tot aan de overdekte doorrit zal overgenomen worden in het openbaar domein. 
 Aan deze insteekweg moet nog een nieuwe straatnaam toegekend worden. 
Gezien er geen toponiem voor handen is en de bestaande straten in de wijk of omgeving alle-

maal betrekking hebben op schutterij (Schuttershofstraat, Sint-Sebastiaanstraat, Gildestraat, 
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Handboogstraat) stelt de Gemeentelijke Cultuurraad de namen "Kruisboogstraat" en "De Schut-

terij" voor. 

Het college heeft in zitting van 27 mei 2019 beslist om de voorkeur te geven aan de straatnaam 
“Kruisboogstraat”. 
 

Mits akkoord van de raad wordt de straatnaam “Kruisboogstraat” principieel vastgesteld en  

aan de verdere procedure onderworpen. 
 
 

 

Punt 11: Kosteloze grondafstand Sportlaan te Vrasene:   (D 31) 
 
a) 9 lotnummers 
 

Het college ging in zitting van 19 juni 2017 principieel akkoord met de kosteloze overdracht van 

de voortuinen in de Sportlaan Vrasene aan de aanpalende eigenaars mits het betalen van de 
kosten. 

Begin jaren '80 werden namelijk de voortuinen samen met de wegenis overgedragen aan de ge-

meente voor opname in het openbaar domein. 
Voor volgende percelen konden de aanpalende eigenaars reeds akkoord gaan en werd de belof-
te tot verwerving ondertekend: 

Lotnummer Kadastrale gegevens Oppervlakte (m²) 

1 4de afd., sectie B, zonder nummer 83,87 

2 4de afd., sectie B, zonder nummer 59,37 

3 4de afd., sectie B, zonder nummer 86,78 

4 4de afd., sectie B, zonder nummer 179,16 

5 4de afd., sectie B, zonder nummer 82,97 

6 4de afd., sectie B, zonder nummer 82,97 

8 4de afd., sectie B, zonder nummer 82,97 

9 4de afd., sectie B, zonder nummer 134,43 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 volgende gronden in de Sportlaan Vrasene kosteloos over te dragen aan de aanpalende ei-

genaars: 

Lotnummer Kadastrale gegevens Oppervlakte (m²) 

1 4de afd., sectie B, zonder nummer 83,87 

2 4de afd., sectie B, zonder nummer 59,37 

3 4de afd., sectie B, zonder nummer 86,78 

4 4de afd., sectie B, zonder nummer 179,16 

5 4de afd., sectie B, zonder nummer 82,97 

6 4de afd., sectie B, zonder nummer 82,97 

8 4de afd., sectie B, zonder nummer 82,97 

9 4de afd., sectie B, zonder nummer 134,43 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 
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b) 1 lotnummer 

 

Het college ging in zitting van 19 juni 2017 principieel akkoord met de kosteloze overdracht van 
de voortuinen in de Sportlaan Vrasene aan de aanpalende eigenaars mits het betalen van de 
kosten. 

Begin jaren '80 werden namelijk de voortuinen samen met de wegenis overgedragen aan de ge-

meente voor opname in het openbaar domein. 
Eén van deze percelen is kadastraal gekend 4de afdeling, sectie B zonder nummer en heeft op 
basis van het opmetingsplan een oppervlakte van 59,48 m². 

De aanpalende eigenaar kon akkoord gaan met de overname en de belofte tot verwerving werd 

ondertekend. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 het perceel 4de afdeling, sectie B zonder nummer met een oppervlakte van 59,48 m², gelegen 

in de Sportlaan Vrasene, kosteloos over te dragen aan de aanpalende eigenaar 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 

 
 
 

c)   1 lotnummer 
 
Het college ging in zitting van 19 juni 2017 principieel akkoord met de kosteloze overdracht van 

de voortuinen in de Sportlaan Vrasene aan de aanpalende eigenaars mits het betalen van de 

kosten. 

Begin jaren '80 werden namelijk de voortuinen samen met de wegenis overgedragen aan de ge-
meente voor opname in het openbaar domein. 

Eén van deze percelen is kadastraal gekend 4de afdeling, sectie B zonder nummer en heeft op 
basis van het opmetingsplan een oppervlakte van 82,97 m². 

De aanpalende eigenaar kon akkoord gaan met de overname en de belofte tot verwerving werd 
ondertekend. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 het perceel 4de afdeling, sectie B zonder nummer met een oppervlakte van 82,97 m², gelegen 
in de Sportlaan Vrasene, kosteloos over te dragen aan de aanpalende eigenaar 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 
 
 

 
 

Punt 12: Verkoop bouwgrond, verkaveling Steenland te Kallo.   (D 31) 
 

De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 23 september 2014 akkoord met het opstar-
ten van de verkoopsprocedure voor 16 bouwgronden in de verkaveling Steenland in Kallo over-

eenkomstig het goedgekeurd gemeentelijk reglement voor de verkoop van bouwgronden door 

de gemeente Beveren. De gronden werden te koop aangeboden aan 250 EUR/m² te verhogen 
met 12,5% administratieve kosten. 
Lot 56 is kadastraal gekend 8ste afdeling, sectie C nummer 7D2. Overeenkomstig het opme-
tingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 21 augustus 2014, 

heeft het perceel een oppervlakte van 414,86 m². 
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Overeenkomstig het gemeentelijk reglement kan lot 56 toegewezen worden aan de heer David 

Di Levrano en mevrouw Anna Beeldens, Bijlstraat 188 9120 Beveren. 

De koop/-verkoopbelofte werd reeds ondertekend. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 lot 56 in de verkaveling Steenland Kallo, perceel bouwgrond kadastraal gekend 8e afdeling, 
sectie C nummer 7D2 met een oppervlakte van 414,86 m² te verkopen aan de heer David Di 
Levrano en mevrouw Anna Beeldens 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

 
 
Punt 13: Verkoop KMO-grond Doornpark te Beveren:   (D 31) 
 

a) Sectie C deel nrs 1321B, 1322E en 1350Y – 1 017,71 m² 

 

De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 29 juni 2010 de verkoopsvoorwaarden, 
wijze van verkoop en de prijs voor de uitbreiding van de KMO-zone Doornpark in Beveren goed. 
Eén van de kandidaat-kopers is de bvba Transveratho, Doornpark 84 9120 Beveren. 

Het perceel dat zij wensen aan te kopen is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van 
nummers 1321B, 1322E en 1350Y. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann 
Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 16 januari 2019 heeft het perceel een oppervlakte van  

1 017,71 m². 

Met de kandidaat-koper is een akkoord bereikt voor voormelde aankoop en de koop/-

verkoopbelofte werd reeds ondertekend. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 het perceel KMO-grond in de KMO-zone Doornpark, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C 

deel van nummers 1321B, 1322E en 1350Y met een oppervlakte van 1 017,71 m² te verkopen 

aan de bvba Transveratho, Doornpark 84 Beveren 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

 
 

 
b)  Sectie C deel nrs 1321B, 1322E en 1350 Y – 1 246,79 m² 
 

De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 29 juni 2010 de verkoopsvoorwaarden, 
wijze van verkoop en de prijs voor de uitbreiding van de KMO-zone Doornpark in Beveren goed. 

Eén van de kandidaat-kopers is de bvba De Mey-Fassaert, Kolkstraat 43 9120 Vrasene. 
Het perceel dat zij wensen aan te kopen is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van 

nummers 1321B, 1322E en 1350Y. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann 
Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 16 januari 2019 heeft het perceel een oppervlakte van  
1 246,79 m². 
Met de kandidaat-koper is een akkoord bereikt voor voormelde aankoop en de koop/-
verkoopbelofte werd reeds ondertekend. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 het perceel KMO-grond in de KMO-zone Doornpark, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C 

deel van nummers 1321B, 1322E en 1350Y met een oppervlakte van 1 246,79 m² te verkopen 
aan de bvba De Mey-Fassaert, Kolkstraat 43 9120 Vrasene 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 

 
 
 
Punt 14: Aankoop woningen, Grote Baan 258 en 258B te Melsele   (D 31) 

 

Het college ging in zitting van 15 april 2019 principieel akkoord om de woningen Grote Baan 258 
en 258B in Melsele aan te kopen. 
De aankoop en inrichting van deze hoek zou een goede oplossing bieden en de mogelijkheid ge-
ven om wat ademruimte op deze hoek te creëren (verbeteren verkeersveiligheid + vermindering 

verkokering van de straat). Tegelijkertijd ontstaat de mogelijkheid om de aansluiting van de  

Ijzerstraat op de N70 te evalueren en eventueel te wijzigen. 

Het goed is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D nummers 0094M en 0094K en heeft een to-
tale oppervlakte van 348 m². 
Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 8 mei 2019, werd er 

met de eigenaars een akkoord bereikt. 
De compromis werd reeds ondertekend. 
In toepassing van het Besluit Dagelijks Bestuur d.d. 30 april 2019 heeft de financieel expert (de-

legatie cf. artikel 220 Decreet Lokaal bestuur) visum verleend voor deze aankoop. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 de woningen Grote Baan 258 en 258B te Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D 
nummers 94M en 94K met een totale oppervlakte van 348 m² aan te kopen 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 

 
 
 

Punt 15: Indexering tarieven voor- en naschoolse opvang, middagtoezicht en avondstudie. 

 (D 22)            . 
 

Het is in het verleden steeds de bedoeling geweest van het gemeentebestuur om de voor- en na-
schoolse opvang en middagtoezicht in de gemeentelijke basisscholen niet verlieslatend te orga-
niseren en de kosten voor de opvang, middagtoezicht en avondstudie zo miniem mogelijk te 

houden. Door de stijging van de lonen van het opvangpersoneel (door indexering en verhogen 
van barema) dienen dan ook de ouderbijdragen te worden verhoogd en dit vanaf 1 september 

2019. 
De dienst Onderwijs en kinderopvang stelt de volgende verhogingen voor: 

 Voor- en naschoolse opvang: 1,10 EUR i.p.v.1 EUR per begonnen half uur. 
 Middagtoezicht: 0,60 EUR i.p.v. 0,50 EUR voor 1 uur. 
 Avondstudie: 0,60 EUR i.p.v. 0,50 EUR voor 50 minuten. 

De buitenschoolse opvang geeft recht op een korting bij de personenbelasting. Hiervoor komt 
een maximum van 11,20 EUR per dag in aanmerking 

De Onderwijsraad adviseert deze verhoging positief, alsook de kinderopvanginitiatieven die bui-
tenschoolse opvang aanbieden. 
 Deze tarieven zouden vanaf  2019-2020 jaarlijks geïndexeerd worden. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 akkoord te gaan met de verhoging van de kostprijs van de voor- en naschoolse opvang in de 
gemeentelijke basisscholen van 1 EUR naar 1,10 EUR per begonnen half uur, en dit vanaf 1 
september 2019.  

 akkoord te gaan met de verhoging van de tarieven van middagtoezicht en avondstudie van 
0,50 EUR naar 0,60 EUR, en dit vanaf 1 september 2019.  

 akkoord te gaan om bovenstaande bedragen jaarlijks te indexeren vanaf schooljaar 2019-

2020. 
 

 
 
Punt 16: Lokaal Overleg Kinderopvang: vaststelling huishoudelijk reglement en statuten en  

 aanstelling voorzitter en secretaris.   (D 22)                                                                                    . 

 

De gemeentelijke adviesraad LOK heeft in vergadering van 8 mei 2019 positief advies gegeven 
over: 
- de aanstelling van Pieter Van Bastelaere als voorzitter 
- de aanstelling van Evelyne Mertens als secretaris 

- de statuten en het huishoudelijk reglement van het LOK 
Het LOK wordt als volgt samengesteld (HR art.3 §1): 

- de voorzitter van het Lokaal Overleg; 
- de secretaris van het Lokaal Overleg: dienst kinderopvang; 

- een afgevaardigde van elk kinderdagverblijf werkzaam in de gemeente; 
- een afgevaardigde van elke organisator kinderopvang; 

- een afgevaardigde van het schoolbestuur en/of de directie van elke kleuter-, lagere of basis-
school in de gemeente; 

- een afgevaardigde van de oudervereniging van elke kleuter-, lagere of basisschool in de ge-

meente; 

- een afgevaardigde van de syndicale organisatie; 
- een afgevaardigde van de gemeentelijke Gezinsraad; 
- een afgevaardigde van de Gezinsbond; 

- een afgevaardigde van het Huis van het Kind; 
- een afgevaardigde van het gemeentebestuur, schepen van onderwijs, schepen van kinderop-

vang en schepen van welzijn 
- een afgevaardigde van het Sociaal Huis; 

- een afgevaardigde van de gemeentelijke jeugddienst; 

- een afgevaardigde van de gemeentelijke sportdienst; 
- een afgevaardigde van elke speelpleinwerking; 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met: 

 het huishoudelijk reglement en de statuten van het LOK 

 de aanstelling van Pieter van Bastelaere als voorzitter van het LOK 

 de aanstelling van Evelyne Mertens als secretaris van het LOK. 
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Punt 17: ILV Burensportdienst Waasland - goedkeuring:   (D 61) 

 

a)    Wijziging statuten 
 
Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Waasland 

is een voorstel van statutenwijziging goedgekeurd. De voorgestelde wijzigingen hebben betrek-

king op volgende artikels: 

 artikel 4 - de secretariaatszetel wordt overgeheveld van de gemeente Kruibeke naar de 
gemeente Beveren (adres sportdienst) 

 artikel 11 - grensbedragen van de financiële verrichtingen waarvoor de handtekening 

van één of meerdere volmachthouders vereist is 

 artikel 13 - jaarrekening dient goedgekeurd te worden door gemeenteraad 

 artikel 15- jaarverslag dient samen met de jaarrekening goedgekeurd te worden door 
gemeenteraad 

De gedetailleerde statutenwijziging en de integrale versie van de goedgekeurde statuten vindt u 

als bijlage. 
Conform artikel 8 moet elke wijziging van de statuten ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
de gemeenteraden van de participerende gemeenten. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde statutenwijziging van de ILV Burensport-

dienst Waasland goed te keuren. 
 
 

 

b)     Jaarrekening en –verslag 

 
Art. 13 van de statuten van de Interlokale Vereniging (ILV) Burensportdienst Waasland stelt dat 

de jaarrekening ieder jaar moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad van de deelne-

mende gemeenten. De jaarrekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de par-
ticiperende gemeenten de goedkeuring heeft verleend. 
Art. 15 van de statuten stelt dat samen met de jaarrekening ook het jaarverslag moet worden 

goedgekeurd. 

De Algemene Vergadering van de ILV stelde op 27 februari 2019 de jaarrekening 2018 en het jaar-
verslag 2018 vast. Het integrale document is als bijlage toegevoegd. 

De rekening 2018 sluit af met een negatief saldo van 4 803,42. Dit is te wijten aan de aankoop van 
3 nieuwe springkastelen die kosteloos ter beschikking worden gesteld van de aangesloten ge-
meenten. Het gecumuleerd resultaat bedraagt + 23 598,20 EUR. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 van de ILV 

Burensportdienst Waasland goed te keuren. 
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Punt 18: Goedkeuring statutenwijziging Ibogem.   (D 01) 

 

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van Ibogem op 27 juni 2019 zal een statuten-
wijziging ter goedkeuring worden voorgelegd.  
Artikel 28E. van de huidige statuten van Ibogem bepaalt dat over iedere wijziging van de statu-

ten in de gemeenteraden moet worden beraadslaagd en beslist. 

Daarom wordt de voorgestelde statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeen-
teraad. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde statutenwijziging van Ibogem  

goed te keuren. 
 
 
 

Punt 19: Ten verzoeke van sp.a: Kansarmoede bij kinderen.  (D 01) 

 
Kind en Gezin bracht recent nieuwe kansarmoedecijfers uit. In 2018 is dat cijfer in Beveren weer 

met 0,67 procentpunt toegenomen. In de bestuursperiode 2012-2018 steeg de kansarmoede bij 

kinderen in Beveren daarmee uiteindelijk van 5,1% naar maar liefst 12,15%. De stijging in Beve-
ren ligt ruim boven de evolutie in Vlaanderen, waar een stijging van 0,29 procentpunt naar 
14,05% te betreuren valt. En ook dat is een trend die zich doorzet: het cijfer stijgt veel sneller in 

Beveren dan in de rest van Vlaanderen.  
Kind en Gezin gaat bij elke geboorte de situatie van het gezin na door het toetsen van zes crite-

ria: het maandinkomen, de arbeidssituatie en de opleiding van de ouders, de kwaliteit van de 
huisvesting, de ontwikkeling van de kinderen en de gezondheid. Als een gezin op minstens drie 

van de zes criteria zwak scoort, is het kansarm. En die gezinnen zijn er in Beveren dus steeds 
meer.  

Vorig jaar in mei en juni hebben we hierover een uitgebreid debat gevoerd op de gemeenteraad. 

De bevoegde schepenen tastten toen nog in het duister over de oorzaken van deze stijging. Mo-

gelijk heeft de stijging van eenoudergezinnen een effect, heeft het te maken met stijgende factu-
ren of is het een gevolg van het toenemend aantal gezinnen dat een leefloon ontvangt.  
Er werd daarom aangekondigd dat er een analyse zou gebeuren van de armoedecijfers en dat er 

op basis van deze analyse nieuwe maatregelen genomen zouden worden. “Tegen de volgende 

legislatuur en in het begin van een nieuw meerjarenplan 2019-2024 moet dit zeker één van de 
strijdpunten worden.” staat te lezen in het verslag van de gemeenteraad van juni 2018. 
 

Ik heb hierbij de volgende vragen: 
- Is er ondertussen een grondige analyse gebeurd van de evolutie van het kansarmoede-

cijfer bij kinderen? En wat valt hieruit af te leiden? 

- Wordt kansarmoede een prioriteit in het nieuwe meerjarenplan 2019-2024 en welke 

maatregelen mogen we verwachten? 

- Hoe gaat het gemeentebestuur diverse lokale en bovenlokale actoren met knowhow op 

dit vlak betrekken bij de uitwerking, opvolging en eventuele bijsturing van de aanpak? 

- Op de gemeenteraad van mei 2018 stelde ik voor om rechtenverkenners in te zetten. Dit 

zou onderzocht worden als mogelijke piste. Wat heeft dit onderzoek opgeleverd? 

 
 

 


