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Gemeente Beveren 

 
Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 mei 2019 

 

 
Punt 02: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst N450.   (GGZ) 

 
Aangezien het Gewest de volgende werken wenst uit te voeren, nl. :  

 Structureel onderhoud langs de N450 van kmpt  1,4 tot kmpt 2,55 

 Aanleg van een gescheiden regenwaterafvoer (RWA) voor de openbare verharding 
Aangezien de gemeente de volgende werken wenst uit te voeren, nl. : 

 Aanleg van een fietspad langs de N450, via financiering module 13 

 Aanleg van voetpaden in de bebouwde kom 

 Aanleg van een gescheiden droogweerafvoer (DWA) 

 Aanleg van een RWA voor de private verhardingen in combinatie met de RWA voor AWV 
Gelet de module nr. 13b bij koepelmodule 46003/8 d.d. 9 december 2004; 
Aangezien alle partijen van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te 
worden samengevoegd. 

De samenwerkingsovereenkomst regelt de praktische uitvoering van de werken. In grote lijnen 

omvat de overeenkomst afspraken aangaande: 
1. aanbestedende overheid (in dit geval gemeente Beveren) 
2. wetgeving hinder zelfstandigen 

3. gunning der werken 

4. borgtocht 

5. veiligheidscoördinator - verwezenlijking 
6. leiding en toezicht (gemeente duidt de leidend ambtenaar aan) 

7. nutsleidingen 

8. wijzigingen tijdens de uitvoering 

9. schade ontstaan tijdens de werken of als gevolg van de werken 
10. betaling 

11. boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde 
12. voorlopige en definitieve oplevering. Vrijgave borgtocht 

13. schadegevallen 

14. beheer en onderhoud 
15. verzekeringen 

De ‘regie’ van de opvolging zit bij de gemeente. 

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest, 

vertegenwoordigd door zijn Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van ir. Tom Roelants, 
administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer aangaande de samengevoegde 

opdracht van werken langs de N450 met referentie X40/N450/3 goed te keuren. 
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Punt 03: Goedkeuring tracé Fietssnelweg F4 - fietstunnel spoor en N70.   (D 40) 

 

De provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel hebben een gezamenlijk voorstel ter optimalisering 
van de fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) en ter flankering van het sluiten van overwegen. Het 
voorstel voorziet een fietstunnel onder spoorlijn 59 ter hoogte van de Haasdonkbaan, een door-

steek in het viaduct van de N70 ter hoogte van Hotel Beveren en een ontsluiting van het Door-

park met een brug. Dit in combinatie met het sluiten van de overwegen 17 Haasdonkbaan en 21 
Doornpark. 
Aan de gemeenteraad wordt een principe-akkoord gevraagd voor de ingrepen zoals aangeduid 

op de kaart in bijlage.  

 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 akkoord te gaan met het principe dat het sluiten van overwegen 17 Haasdonkbaan en 21 
Doornpark geflankeerd wordt met de realisatie van een fietstunnel onder spoorlijn 59 ter 

hoogte van de Haasdonkbaan en de realisatie van een fietstunnel in het viaduct N70 ter 

hoogte van Hotel Beveren 

 akkoord te gaan met de situering van de tunnels zoals aangeduid op kaart. 
 
 

 
Punt 04: Goedkeuring overeenkomst Gemeenschappelijk informatie- en archiefsysteem  
 provincie Oost-Vlaanderen.   (Archief)                                                                                       . 

 

De provincie Oost-Vlaanderen (eGov) ontwikkelt een archiefbeheersysteem (Gemeenschappe-

lijk Informatie- en Archiefbeheersysteem, GIAS) voor openbare besturen.  
Het systeem beschikt over alle functionaliteiten die  een professionele archiefdienst vandaag 

en in de nabije toekomst nodig heeft om efficiënt en overzichtelijk te kunnen werken conform 
wet- en decreetgeving en internationale standaarden: beschrijven van documenten, registratie 

van aanwinsten, van raadplegingen, bruiklenen, leeszaalbeheer, fysiek depotbeheer, selectie 
voor bewaren en vernietigen, enzovoort. Het systeem beheert zowel het papieren als het digi-

taal archief. Daarnaast bevat het een publieksomgeving voor de burger (onderzoeker) en 
vormt het een noodzakelijke toegang naar een toekomstig e-depot.  

Voor onze Archiefdienst, die vandaag niet over een beheersysteem beschikt, zal het systeem 
de werking in hoge mate professionaliseren.  
De provincie Oost-Vlaanderen biedt het systeem aan binnen een samenwerkingsverband met 
de Oost-Vlaamse besturen tegen een eenmalige instapprijs van 8 054 EUR btw inclusief en een 

jaarlijks weerkerende kost van 4 650 EUR btw inclusief.  

De samenwerking wordt geregeld in een samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst 
geldt voor een jaar, telkens verlengbaar voor een jaar en met een opzegtermijn van drie 
maanden. Ingeval van opzegging zijn de exitkosten ten laste van ons bestuur. 
In zitting van 17 september 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen deze sa-

menwerkingsovereenkomst principieel goed.  
Onze gemeente kan deze bestelling doorvoeren via een aankoopcentrale conform art. 47 van 

de wet van 17 juni 2016. 
 

Algemene rekening: 6130299 

Beleidsitem: 011300 
Kostenplaats: 04 
 



 

Toelichtingen gemeenteraadszitting 28 mei 2019 

 
3 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst voor de deelname van 

de gemeente Beveren aan het Gemeenschappelijk Informatie- en Archiefbeheersysteem (GI-

AS)van de provincie Oost-Vlaanderen goed te keuren. 
 

 

 

Punt 05: Vaststelling lastvoorwaarden renovatie voetpaden Hoge Wegel te Haasdonk. 
 (D 31)                                                                                                                                                   . 
 

Door de Technische dienst wegen werd een lastenboek opgemaakt voor het uitvoeren van reno-

vatiewerken van de voetpaden in de Hoge Wegel te Haasdonk. 
De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken :  

 Opbraak van voetpaden, opritten. 

 Rooien bomen. ( uitgezonderd 5 stuks). 

 Aanleg voetpaden in gras of grijze betonstraatstenen. 

 Aanleg nieuwe  opritten in grijze betonstraatstenen. 

 Plantrijp maken groenstroken. 
De uitgave wordt geraamd op 292 296,64 EUR exclusief btw of 353 678,93 EUR inclusief btw. 

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 onderhandelingsprocedu-
re met voorafgaande bekendmaking als gunningswijze worden gekozen.  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op budgetcode AR: 

2240100 – BI: 0200WE – Subproject: TDW52. 
 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld: 

 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het uitvoeren van renovatiewerken van de voetpa-

den, Hoge Wegel te Haasdonk 

 de raming goed te keuren voor het bedrag van 353 678,93 EUR inclusief btw 

 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking te 

kiezen. 

 
 
 

Punt 06: Goedkeuring huurcontract met vzw Volharding Beveren voor atletiekaccommodatie 
  Klapperstraat te Beveren.   (D 03)                                                                                                          . 

 
De bouwwerken aan de nieuwe atletiekaccommodaties lopen ten einde. In dit opzicht is het 

raadzaam het bestaande huurcontract met Volharding Beveren vzw te herzien. 

Volgende modaliteiten worden voorzien: 
Start: 1 oktober 2019 voor een duur van 9 jaar, met drie jaar verlengbaar en een opzeg van 1 jaar. 

Huurprijs: conform de voetbalaccommodaties (225 EUR voor cafetaria ; 115 EUR voor atletiekhal 

(cf. A-plein) en 70 EUR voor atletiekplein (cf. B-plein). 

Onderhoud: klassieke verhouding tussen verhuurder en huurder. De verhuurder staat wel in voor 
alle verplichte keuringen. 
 
Toelage nutskosten: zoals de voetbalclubs is er een toelage voorzien van 50% van het factuur-
bedrag  (btw inclusief) van het abonnement op en het verbruik van gas, water en elektriciteit. 

Gebruik door derden: De huurder moet toelaten dat andere verenigingen en scholen het ver-
huurde goed gebruiken. Dit zal in een aparte afsprakennota worden vastgelegd. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het ontwerp van huurovereen-

komst met vzw Atletiek Volharding. 
 
 

 

Punt 07: Verkoop perceel grond (lot 4) in de Sportlaan te Vrasene.   (D 31) 
 
In de Sportlaan in Vrasene ligt een strook restgrond waarvoor het college in zitting van 30 mei 

2005 akkoord ging om deze te verkopen aan de achterliggende tuingronden om zo volwaardige 

bouwkavels te verkrijgen. Deze strook restgrond is kadastraal gekend 4de afdeling, sectie B zon-
der nummer. 
Door de gemeente Beveren en de achterliggende eigenaars werd een wijziging van verkavelings-
vergunning ingediend die goedgekeurd werd door Agentschap R-O Vlaanderen Ruimtelijke Or-

dening Oost-Vlaanderen op 22 mei 2007 met nummer 5.00/46003/1308.3 (V0538/03). 

Door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren, werd op 21 juni 2006 een opmetingsplan 
gemaakt van deze restgrond opgesplitst in 5 percelen om zo bij de 5 achterliggende percelen te 

kunnen voegen. 

Lot 4 heeft volgens dit opmetingsplan een oppervlakte van 39,71 m². 
Het college besliste in zitting van 3 juli 2006 de wijze van verkoop voor deze percelen, nl. de 
waarde van het schattingsverslag aangevuld met een meerwaarde. 

Overeenkomstig het schattingsverslag en de meerwaarde is de koper akkoord gegaan met de 
aankoop van lot 4 en het betalen van de nodige kosten. 

De koopbelofte is reeds ondertekend. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 het perceel, 4de afdeling, sectie B zonder nummer met een oppervlakte van 39,71 m², gele-

gen aan de Sportlaan te Vrasene, te verkopen voor samenvoeging bij het aanpalend perceel 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 
 

 
 

Punt 08: Aankoop van een woning Gentseweg 17 te Beveren.   (D 31) 
 
Het college ging in zitting van 8 april 2019 principieel akkoord met de aankoop van de woning 
Gentseweg 17 in Beveren. De aankoop is om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder 

omwille van verkeerstechnische redenen. 

De woning is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 721G2 en heeft een oppervlakte 
van 140 m². 
Op basis van 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: 

 de woning Gentseweg 17 Beveren, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 721G2 
met een oppervlakte van 140 m² aan te kopen 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 
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Punt 09: Aankoop site oude rijkswachtkazerne te Kieldrecht.   (D 31) 

 
De gemeente verkreeg bij Ministerieel Besluit van 19 juni 2015 een machtiging tot aankoop van 
de volledige site van de oud-rijkswachtkazerne in Kieldrecht, eigendom van de Regie der Ge-

bouwen. 

De site is kadastraal gekend 6de afdeling, sectie D nummers 193H2, 193K2 en 193L2. Overeen-
komstig het opmetingsplan, opgemaakt door Jan Traets, beëdigd landmeter te Merksem op 5 
oktober 2017, heeft de site een totale oppervlakte van 3 268,55 m². 

Aangezien er zich op de site een mast en infrastructuur van ASTRID bevindt, die niet mee in de 

verkoop is opgenomen, kon het college reeds in zitting van 12 februari 2018 principieel akkoord 
gaan om de site te verwerven met de daarbij horende verzwaring met de nodige zakelijke rech-
ten (opstalrecht van 50 jaar + erfdienstbaarheid (recht van doorgang)). 
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 site oud-rijkswachtkazerne in Kieldrecht, kadastraal gekend 6de afdeling, sectie D num-
mers 193H2, 193K2 en 193L2 met een totale oppervlakte van 3 268,55 m², aan te kopen 

 het ontwerp van akte goed te keuren. 
 
 

 

Punt 10: Gemeentelijk basisonderwijs: capaciteitsbepaling, contingentering en  

 inschrijvingsprocedure.   (D 22)                                                                                   . 
 

Het college van burgemeester en schepenen stelt aan het schoolbestuur voor om de capaci-
teitsbepaling, contingentering en inschrijvingsprocedure die sedert het schooljaar 2013-2014 

werden vastgelegd integraal en ongewijzigd over te nemen voor het schooljaar 2020-2021. 
Capaciteit : op niveau geboortejaar (kleuters) 

   Lindenlaanschool : 52 
   Vrasene  : 26 

  Op niveau leerjaar (lager) 
   Lindenlaanschool : 52 
   Vrasene  : 26 
  Op niveau school en niveau 

  Lindenlaanschool : school : 520   -  kleuters : 208 (4x52)  -  lager : 312 (6x52) 

  Vrasene        : school : 260  -   kleuters : 104 (4x26) -   lager : 156 (6x26) 
  Kallo         : school : 400  -  kleuters : 150  -   lager : 250 
  Centrumschool        : school : 500  -  kleuters : 200  -   lager : 300 
  Melsele         : school : 600  -  kleuters : 200  -   lager : 400 

  Haasdonk        : school : 400  -  kleuters : 150              -   lager : 250 
  Kieldrecht        : school : 400  -  kleuters : 150  -   lager : 250 

 
Contingentering : Gelet op het lage percentage “indicator-leerlingen” in de gemeente Beveren 

wordt voorgesteld om evenals voor het schooljaar 2019-2020 niet met een dubbele contingen-

tering te werken bij de inschrijvingen. 
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Inschrijvingsprocedure : 

Voorrangsgroepen : 

Er wordt voorgesteld om, evenals voor het schooljaar 2019-2020, enkel met voorrangsgroepen 
te werken in de scholen waar er een capaciteit per leerjaar of geboortejaar wordt vastgelegd.  
Die scholen zijn de Lindenlaanschool en de school te Vrasene. 

Voorgesteld wordt om in die scholen de twee voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen 

van personeelsleden) samen te nemen. 
Periode van inschrijving : 
Lindenlaanschool en school te Vrasene : broers en zussen en kinderen van personeelsleden  

samen vanaf de eerste schooldag van september (maandag 2 september 2019).  

Vrije inschrijvingsperiode vanaf vrijdag 6 maart 2020. 
De overige basisscholen : voorrangsgroepen en vrije inschrijfperiode vanaf de eerste school-
dag van september van het voorafgaand schooljaar (maandag 2 september 2019). 
 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de capaciteit, de contingentering en de inschrij-

vingsprocedure sedert het schooljaar 2013-2014 ongewijzigd te behouden voor het schooljaar 
2020-2021. 

 

 
 
Punt 11: Kennisgeving agenda algemene vergadering PEVA vzw gemeentelijk  

 cultuurcentrum Beveren d.d. 19 juni 2019.   (WZ)                                       . 
 

Conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 225 §, beschikt de 
gemeente steeds over een meerderheid van de stemmen in de Algemene Vergadering van de 

PEVA-vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren, wordt/worden de vertegenwoordiger(s) van 
de gemeente in de Algemene Vergadering door de Gemeenteraad uit zijn leden verkozen en 

handelt/handelen de vertegenwoordiger(s) van de gemeente in de Algemene Vergadering over-

eenkomstig de instructies van de Gemeenteraad. 

Dit impliceert dat, zoals vermeld in artikel 18 §3 van de statuten van de PEVA-vzw, de agenda van 
de Algemene Vergadering ter kennis moet worden gegeven aan de Gemeenteraad binnen een 
tijdsbestek dat garanties biedt dat de Gemeenteraad heeft kunnen kennisnemen van de voorop-

gestelde agendapunten. 

Artikel 7 §1 van de statuten van de PEVA-vzw bepaalt dat de gemeente Beveren als lid vertegen-
woordigd wordt in de Algemene Vergadering door de schepen van cultuur die door de Gemeen-
teraad uit zijn leden wordt verkozen en voorgedragen. 

De Raad van Bestuur van de PEVA-vzw stelde op 2 mei 2019 de agenda van de Algemene Verga-
dering, die zal plaatsvinden op woensdag 19 juni 2019, vast als volgt: 

1. Verslag van de Algemene Vergadering van 28 maart 2019: goedkeuring en opvolging  
2. Jaarverslag Ter Vesten 2018: bespreking en goedkeuring 
3. Ontheffing Raad van Bestuur n.a.v. goedkeuring Jaarverslag 2018: goedkeuring 

4. Jaarrekening vzw 2018 en extern controleverslag: bespreking en goedkeuring 
5. Verlening van kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2018: goedkeuring 

6. Begroting vzw 2020: bespreking en goedkeuring 
7. Gebruikersonderzoek 2018: toelichting en bespreking resultaten 

8. Rondvraag en mededelingen 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de bijgevoegde agenda van de Al-

gemene Vergadering van de PEVA-vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren van 19 juni  2019. 
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Punt 12: Uitnodiging algemene vergadering Interwaas d.d. 29 mei 2019.  (D 01) 

 
Wij ontvingen van Interwaas een uitnodiging voor hun algemene vergadering op woensdag 29 
mei 2019 om 14 uur in de burelen van Interwaas, Lamstraat 113 in Sint-Niklaas. 

De agenda werd als volgt meegedeeld: 

1. Benoeming van twee bestuurders namens Lokeren 
2. Jaarverslag en jaarrekening over 2018 
3. Verslag van de commissaris - revisor betreffende het boekjaar 2018 

4. Goedkeuring van het jaarverslag en van de jaarrekening over het boekjaar 2018, inclusief 

de bestemming van het resultaat 
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor betreffende de vervulling van 

hun mandaat over boekjaar 2018 
6. Aanduiding van een lasthebber voor de Algemene vergadering van de Maatschappij Lin-

kerscheldeoever van 12 juni 2019 en vaststelling van diens mandaat 

7. Kapitaalsverhoging gemeenten met bevolkingsaangroei van meer dan 5% 
8. Aanstelling van een commissaris-revisor voor drie jaar en verlengbaar met drie jaar. 

 

Punt 7 van de agenda van de algemene vergadering van Interwaas betreft een kapitaalsverho-
ging voor Beveren en Sint-Gillis-Waas n.a.v. de stijging van het bevolkingsaantal. 
Dit conform art. 10  van de statuten. 

Voor Beveren impliceert dit een toename van 1 170 aandelen aan 25 EUR/aandeel. 
Na goedkeuring op de AV zal Interwaas een verzoek tot betaling richten aan Beveren van 29 250 

EUR (kapitaal is volledig volstort). 
Dit dient voorzien te worden als investeringsuitgave in de budgetwijziging 2019/1. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Jeroen Verhulst aangeduid als effec-
tieve vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens 

de gemeente in de algemene vergadering van Interwaas voor de rest van de legislatuur. 

Conform het Decreet Lokaal Bestuur dient de vaststelling van het mandaat voor elke algemene 

vergadering herhaald te worden. 
 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

 kennis te nemen van de verslaggeving van de bestuurder 

 goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Interwaas op 29 
mei 2019 

 het mandaat van Jeroen Verhulst als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente 

voor de algemene vergadering van Interwaas op 29 mei 2019 vast te stellen 
 het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de ge-

meente voor de algemene vergadering van Interwaas op 29 mei vast te stellen. 
 
 

 
 

Punt 13: Uitnodiging algemene vergadering der aandeelhouders Maatschappij 
 Linkerscheldeoever d.d. 12 juni 2019.   (D 01)                                                     . 

 
Wij ontvingen van de Maatschappij Linkerscheldeoever een uitnodiging voor hun algemene 
vergadering der aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 12 juni 2019 om 18.30 uur 

in de kantoren van Maatschappij Linkerscheldeoever, Sint-Paulusplein 27 in Kallo. 
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De agenda van deze vergadering werd als volgt meegedeeld: 

1. Evaluatierapport 2013-2018 

2. Jaarverslag 2018 
3. Jaarrekening 2018 
4. Verslag van de commissaris-revisor 

5. Goedkeuring jaarverslag 2018 inclusief de jaarrekening en bestemming van het resultaat 

6. Kwijting aan de bestuurders 
7. Kwijting aan de commissaris-revisor 
8. Statutenwijziging 

9. Presentiegelden leden Raad van Bestuur 

10. Benoeming bestuurders 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Veerle Vincke aangeduid als effec-
tieve vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger na-
mens de gemeente in de algemene vergadering van Maatschappij Linkerscheldeoever voor de 

rest van de legislatuur. 

Conform artikel 22 van de statuten van MLSO moet de vaststelling van het mandaat herhaald 
worden voor elke algemene vergadering. 

Zoals bepaald door het DLB dient de raad van bestuur van MLSO aan de jaarvergadering die 

plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de al-
gehele hernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport voor 
te leggen over de werking. Dat rapport bevat tevens een nieuw ondernemingsplan voor de 

komende 6 jaar. De deelnemers dienen het mandaat van hun lasthebber aangaande dit evalu-
atierapport te bepalen. 

Tevens bezorgde MLSO ons het ontwerp van statutenwijziging. De voorgestelde statutenwijzi-
gingen focussen in de eerste plaats op het conformeren van de statuten met de bepalingen 

van het DLB.  Daarnaast worden er een aantal inhoudelijke en/of operationele optimalisaties 
en tekstverbeteringen aangebracht.  

Gevraagd wordt een formele beslissing van ons bestuur over de statutenwijziging te bezorgen. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 
 kennis te nemen van de verslaggeving van de bestuurder 
 goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders 

van Maatschappij Linkerscheldeoever op 12 juni 2019 

 het mandaat van Veerle Vincke als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor 
de algemene vergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 12 
juni 2019 vast te stellen 

 het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 
gemeente voor de algemene vergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linker-

scheldeoever op 12 juni 2019 vast te stellen 
 goedkeuring te hechten aan het evaluatierapport voor de periode 2013-2019 van Maat-

schappij Linkerscheldeoever 

 goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van Maatschappij Linker-
scheldeoever. 
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Punt 14: Uitnodiging algemene vergadering Intergem d.d. 20 juni 2019.  (D 01) 

 

Wij ontvingen van Intergem een uitnodiging voor hun algemene vergadering op donderdag 20 
juni 2019 om 11 uur in het Kasteel van Lebbeke. 
De agenda werd als volgt meegedeeld: 

1. Kennisneming verslagen Intergem van de raad van bestuur en van de commissaris over het 

boekjaar 2018. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening Intergem afgesloten op 31 december 2018 (balans, resulta-

tenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale Bestuursco-

mités en de commissaris Intergem met betrekking tot het boekjaar 2018. 
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens 

de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024. 
5. Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten. 

6. Statutaire benoemingen. 

7. Statutaire mededelingen. 
Conform art. 432 alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 24 van de statuten wordt de 

vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering her-

haald. 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Roger Heirwegh aangeduid als effec-
tieve vertegenwoordiger en Jeroen Verhulst als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens 

de gemeente in de algemene vergadering van Intergem voor de rest van de legislatuur. 
 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 
 kennis te nemen van de verslaggeving van de bestuurder 

 goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Intergem op       20 
juni  2019 

 het mandaat van Roger Heirwegh als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente 

voor de algemene vergadering van Intergem op 20 juni 2019 vast te stellen 

 het mandaat van Jeroen Verhulst als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de ge-
meente voor de algemene vergadering van Intergem op 20 juni 2019 vast te stellen. 

 

 

Punt 15: Uitnodiging algemene vergadering Ibogem d.d. 27 juni 2019.  (D 01) 
 
Wij ontvingen van Ibogem een uitnodiging voor hun buitengewone algemene vergadering die zal 

plaatsvinden op donderdag 27 juni 2019 om 19 uur in de vergaderzaal van Ibogem, Schaarbeek-
straat 27 in Melsele. 

De dagorde van deze buitengewone algemene vergadering werd als volgt meegedeeld: 
1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 27 maart 2019 

3. a. Verslag Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering 
b. Verslag Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 

4. Goedkeuring Balans per 31.12.2018 
5. Goedkeuring Resultatenrekening per 31.12.2018 

6. Kwijting verlenen aan bestuurders en aan de Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfs-
revisoren 

7. Statuten verlenging Ibogem 

8. Varia 
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Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werden Lientje De Schepper en Heidi Wer-

rens aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de 

gemeente in de algemene vergadering van Ibogem voor legislatuur 2019-2024. 
Conform artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt de vaststelling van het mandaat  van 
de vertegenwoordigers voor elke algemene vergadering herhaald. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 
 kennis te nemen van de verslaggeving van de bestuurder 
 goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 

Ibogem op 27 juni 2019 

 het mandaat van Lientje De Schepper als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeen-
te voor de buitengewone algemene vergadering van Ibogem op 27 juni 2019 vast te stellen 

 het mandaat van Heidi Werrens als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de ge-
meente in de buitengewone algemene vergadering van Ibogem op 27 juni 2019 vast te stel-

len. 
 

 


