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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 26 november 2019

OPENBARE ZITTING

1 2019_GR_00314 Verslag gemeenteraadszitting 22 oktober 2019 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 22 oktober 2019.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting van 22 oktober 2019.

2 2019_GR_00302 Aanpassing politiereglement inzake toelating tot plaatsen 
terrassen op openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De horecaterrassen die op het openbaar domein worden geplaatst, mogen in Beveren geplaatst worden in 
de periode van 1 april tot 1 oktober. Buiten deze periode dienen de terrassen te worden verwijderd. 
Aangezien een terras enerzijds een uitbreiding van de verkoopoppervlakte inhoudt en anderzijds een 
onmiskenbare commerciële troef is, vragen Horeca Beveren en enkele individuele horeca-uitbaters of het 
terras niet het gehele jaar door mag opgesteld blijven. Op deze wijze is het voor de uitbaters mogelijk om bij 
goed weer en eventuele activiteiten (kermissen, festiviteiten, ...) gebruik te maken van het terras zonder in 
overtreding te zijn.

Bij akkoord dient het politiereglement in die zin te worden aangepast. Het retributiereglement betreffende 
inname openbaar domein hoeft niet te worden aangepast gezien dit reeds voorziet in een jaarlijkse 
ingebruikname.

De wijziging zal pas van kracht gaan vanaf 1 april 2020 om in tussentijd de nodige afspraken te kunnen 
maken met alle betrokken handelaars en diensten.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
in artikel 212,  § 4 van afdeling 4, hoofdstuk 3 van het algemeen politiereglement de woorden "van 1 april tot 
1 oktober" te schrappen.
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Artikel 2
de voorgelegde gecoördineerde versie van het politiereglement goed te keuren.

Artikel 3
deze wijziging pas in te voeren vanaf 1 april 2020.

3 2019_GR_00319 Samenwerkingsovereenkomst met nv BAM over maatregelen 
ter bevordering van verkeersveiligheid en tot het milderen 
van verkeershinder in het kader van de realisatie van de 
Oosterweelverbinding - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De realisatie van de Oosterweelverbinding zal voor de gemeente Beveren ontegensprekelijk verkeershinder 
met zich mee brengen, in het bijzonder langere reistijden en een bijkomende druk op sluipverkeer tussen 
E17 en E34.

Door middel van een samenwerkingsovereenkomst zullen de gemeente en de nv BAM (Lantis) trachten deze 
verkeershinder te beperken door een aantal flankerende maatregelen in te voeren. Met flankerende 
maatregelen wordt een pakket aan maatregelen bedoeld ter bevordering van duurzame mobiliteit tussen de 
gemeente Beveren en de Antwerpse stads- en havenregio met tot doel enerzijds een modal shift te realiseren 
ten voordele van het fietsverkeer en het openbaar vervoer, dit met zowel harde infrastructurele als zachte 
maatregelen, en anderzijds sluipverkeer te weren.

Deze maatregelen omvatten ondermeer het aankopen van ANPR-camera's, fietssuggestiestroken 
aanbrengen, fietspaden heraanleggen, blue-bikes deelfietsen plaatsen en bijkomende parkeerplaatsen 
voorzien aan het treinstation te Beveren.

Deze maatregelen worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Beveren. In ruil voorziet Lantis een 
éénmalige toelage van 918 778 EUR.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst met BAM nv ter bevordering van verkeersveiligheid en tot het milderen van 
verkeershinder in het kader van de realisatie van de Oosterweelverbinding goed te keuren.

4 2019_GR_00327 Goedkeuring huishoudelijk reglement GECORO - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In zitting van 29 oktober 2019 heeft de GECORO het huishoudelijk reglement gewijzigd. 
Dit moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
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Gezien de werklast (hopen papier kopiëren + verzendingskosten) was er voorgesteld aan de GECORO om de 
uitnodiging enkel nog per e-mail te bezorgen. Tijdens de zitting is er een discussie ontstaan en is er als 
concensus beslist om alle documenten digitaal per e-mail te bezorgen en slechts nog een gedeelte per post, 
namelijk:

 de agenda
 bij RUP's:

o een samenvatting van het RUP en de ingekomen adviezen
o het grafisch plan

Voor het overige zijn slechts kleine wijzigingen aangebracht en enkele onjuistheden weggewerkt.

In bijlagen zitten 3 documenten:

1. het oorspronkelijk huishoudelijk reglement van 2001
2. een document waar de wijzigingen zichtbaar zijn
3. het nieuw (aangepast) huishoudelijk reglement van 2019

Het gewijzigde huishoudelijk reglement moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het gewijzigde huishoudelijk reglement van de GECORO goed te keuren.

5 2019_GR_00305 Vraag Hof Ter Welle dienst Bijzondere Jeugdzorg om het reeds 
terugbetaalde deel van de renteloze lening opnieuw ter 
beschikking te krijgen onder de vorm van een bijkomende 
renteloze lening - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Met oog op de realisatie van een nieuwbouw op de site Don Bosco te Sint-Niklaas beslist de gemeenteraad in 
zitting van 27 juli 2010 om aan vzw Hof ter Welle een renteloze lening van 337 500 EUR toe te staan met 
terugbetalingsmodaliteiten over een periode van 30 jaar.
Einde 2018 had de vzw 8 terugbetalingen verricht voor een totaalbedrag van 90 000 EUR.

Met een schrijven van 6 juni 2019 vraagt de vzw of het reeds terugbetaalde bedrag van 90 000 EUR opnieuw 
ter beschikking kan gesteld worden via een renteloze lening.
Door diverse omstandigheden (enkele jaren geen VIPA toelagen, geen inschrijvingen voor ruwbouwgedeelte, 
...) liep dit bouwdossier ernstige vertraging op. Ondertussen werd de aanneming gegund en wordt er einde 
augustus/begin september gestart.
De vzw stelt voor om de bijkomende renteloze lening te laten samenvallen met de oorspronkelijke 
einddatum van de initële renteloze lening, met name 2040 en ter beschikking te stellen in 2020.

Naast de huidige renteloze lening en de vraag tot een bijkomende renteloze lening voor een bedrag van 90 
000 EUR, heeft vzw Hof ter Welle ook een toezegging voor een rentetoelage voor de lening die de vzw zelf 
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heeft afgesloten bij een financiële instelling voor hetzelfde bouwproject (2 000 EUR/jaar voor een periode 
van 20 jaar).

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de vraag van vzw Hof ter Welle betreffende een bijkomende renteloze lening voor een bedrag van 90 000 EUR 
met het oog op de realisatie van een nieuwbouw op de site Don Bosco te Sint-Niklaas goed te keuren.

6 2019_GR_00309 Vaststellen lastvoorwaarden en gunningswijze voor de 
opdracht 'verbindingsriolering Melselestraat' - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In het kader van de opdracht 'Verbindingsriolering Melselestraat' werd door Studiebureau Jouret, Klein 
Hulststraat 64 te 9100 Sint-Niklaas, een bestek met nr. 22.120 opgesteld.

De werken omvatten de aanleg van het nieuw gescheiden rioleringsstelsel in de Keizerstraat, deel Heirbaan, 
deel Melselestraat. Vanaf de Melselestraat gaat de riolering via de achterliggende weilanden verder en wordt 
het water afgevoerd. Het regenwater wordt via de geherprofileerde grachten verder afgevoerd, het vuilwater 
doorheen een nieuwe collector die aansluit op de bestaande riolering.
In de meer afgelegen gebieden wordt er geen gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, maar wordt het 
vuilwater opgevangen in een drukriool. Het regenwater kan plaatselijk worden opgevangen in de 
langsgrachten. Dit gaat over delen van de Botermelkstraat, Heirbaan, Kruibekesteenweg, Melselestraat en 
Perstraat.
Overal waar men een gescheiden stelsel aanlegt, zal ook de bovenbouw worden vernieuwd. Op de plaatsen 
waar de durkriolering wordt aangelegd, zal enkel de bovenbouw worden hersteld met hetzelfde type 
verharding.

De opdracht is een gecombineerde opdracht waarbij een deel ten laste is van Aquafin nv en voor een deel ten 
laste is van de gemeente Beveren en een deel ten laste van Lokaal pact.
In de meetstaat zijn deze werken uitgewerkt in een horizontale meetstaat.

Deel Aquafin: Deel Melselestraat + Doorgang door de velden
Rioleringwerken: 100% Tlv Aquafin
Wegeniswerken: 63% herstel bestaande toestand tlv Aquafin, 37% verfraaiingswerken tlv gemeente
Verfraaiingswerken: 100% tlv de gemeente

Deel Lokaal pact: Deel Melselestraat van doorgang veld tot einde gravitaire leiding + Keizerstraat + Deel 
Heirbaan
Rioleringswerken: 100% tlv Lokaal Pact
Wegenis werken: 51% herstel bestaande toestand tlv Lokaal pact, 49% verfraaiing tlv gemeente
Verfraaiingswerken: 100% tlv de gemeente

Deel lokaal pact drukriolering: Deel Heirbaan, Botermelkstraat
Rioleringwerken: 100% tlv Lokaal pact
Wegeniswerken: 100% tlv Lokaal pact (herstel bestaande toestand)
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Deel gemeente drukriolering: Deel Heribaan, Kruibekesteenweg en Perstraat
Rioleringwerken: 100% Tlv gemeente
Wegeniswerken: 100% tlv gemeente (herstel bestaande toestand)

Deel vernieuwing duikers: duikers in de Melselestraat
Rioleringwerken: 100% Tlv gemeente
Wegeniswerken: 100% tlv gemeente (herstel bestaande toestand)

Elke instantie staat in voor de betaling van haar deel van de werken.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 5 807 751,84 EUR inclusief btw waarvan 2 466 333,53 EUR 
inclusief btw ten laste van de gemeente Beveren en 3 341 418,31 EUR inclusief btw ten laste van Aquafin 
waarin de prefinanciering van het Lokaal Pact is opgenomen.

De aanbestedende dienst is Aquafin nv, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.

De opdracht wordt gegund bij openbare procedure.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan de opdracht 'Verbindingsriolering Melselestraat'.

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 4 920 897,52 EUR exclusief 
btw of 5 954 286,00 EUR inclusief btw, waarvan 2 466 333,53 EUR inclusief btw ten laste van de gemeente 
Beveren.

Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

7 2019_GR_00325 Bouwen van een nieuwe tribune voor de Freethiel en 
nieuwbouwproject langs de Klapperstraat - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad besliste in zitting van 27 maart 2018 principieel tot de ontwikkeling van een nieuwe 
tribune voor de Freethiel + nieuwbouwproject langs de Klapperstraat.

In zitting van 29 mei 2018 keurde de gemeenteraad de selectieleidraad goed.
Als procedure werd de mededingingsprocedure met onderhandeling gekozen.

Na het voeren van de procedure werd één kandidaat geselecteerd.

Er wordt nu het definitief lastenboek voorgelegd met daarin de minimum eisen voor het project.
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Aangezien de kost voor het oprichten van een nieuwe tribune lager zal zijn dan de waarde van de grond met 
woningen, dient er minimaal een opleg te gebeuren van 1 200 000,00 EUR.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het definitief bestek voor het bouwen van een nieuwe tribune voor de Freethiel en nieuwbouwproject langs 
de Klapperstraat goed te keuren.

8 2019_GR_00326 Aanpassing ereloon ontwerper voor uitbreiding en 
verbouwing Gemeentelijk Technisch Instituut - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Frans De Soomer is aangesteld als ontwerper voor de uitbreidings- en verbouwingswerken aan het GTI 
(masterplan GTI).

Eind vorig jaar vond de aanbesteding plaats van het volledige project:
- saneren oude klassenblok,
- bouw nieuwe klassenblok,
- bouw turnzaal op de werkplaatsen,
- saneren van de werkplaatsen,
- verbouwen van de oude turnzaal tot vier klassen.

Omwille van de te hoge aanbestedingsprijzen besliste het schepencollege in zitting van 25 februari 2019 om 
de opdracht niet te gunnen.

Voor het dossier masterplan GTI komen we in aanmerking voor een toelage van Agion, dit volgens de 
standaardprocedure.

Er kunnen nu echter ook toelagen bekomen worden in het kader van de "capaciteitsproblematiek" (creëren 
van 180 extra plaatsen).
In het kader van de werken voor het GTI komt de bouw van de klassenblok in aanmerking voor deze aparte 
toelage. 
Het subsidiebedrag bedraagt 1 072 458,00 EUR. Dit dossier moet wel uit het masterplan GTI worden gelicht, 
want dit moet worden ingediend uiterlijk 1 december 2019.

Dit brengt voor de ontwerper aanzienlijk extra werk met zich mee:
- het aparte dossier capaciteitsuitbreiding volledig opmaken binnen de strikte termijn om de extra toelage te 
bekomen,
- het resterende dossier masterplan volledig herwerken en aanbestedingsklaar maken om ook voor dit 
dossier binnen de voorziene termijnen de betoelaging te bekomen.
- bepaalde technische dossiers (HVAC en sanitair) zullen extra gescreend worden.

Het ereloon van de ontwerper bedraagt nu 4,73%, wat laag is in vergelijking met andere dossiers.

De ontwerper vraagt een uitbreiding van 25% op zijn huidig ereloon, wat zeer billijk is. Zijn ereloon bedraagt 
dan 5,91%.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de uitbreiding van 25% van het ereloon van de ontwerper voor de uitbreiding en 
verbouwing van het Gemeentelijk Technisch Instituut.

9 2019_GR_00320 Recht van opstal KLJ Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
KLJ Beveren organiseert reeds jaren hun werking in hun lokalen gelegen aan de achterkant van 't Schuurken 
in Beveren. Deze locatie is stilaan te krap voor deze jeugdbeweging met ongeveer 100 leden. Vermits het 
renoveren en brandveilig maken behoorlijk wat geld zou kosten en dit de krappe huisvesting niet zou 
oplossen, besliste de KLJ de piste van een nieuwbouw op een andere locatie te onderzoeken. In 
samenspraak met het gemeentebestuur werd een nieuwe plek gevonden, met name ter hoogte van de 
Bosdamlaan/Lesseliersdreef waar voorheen een lokaal van het VNJ stond.

Voor deze nieuwbouw werd reeds de nodige financiering voorzien via het gemeentelijk subsidiereglement 
(beslissing college 25 maart 2019) en een renteloze lening (beslissing gemeenteraad 30 april 2019).

Daarnaast dient KLJ Beveren te beschikken over een opstalrecht met betrekking tot voormelde locatie om 
hun eigendomsrecht met betrekking tot hun nieuw lokaal te kunnen garanderen. Hiervoor werd een 
overeenkomst opgemaakt, naar analagie met gelijkaardige dossiers uit het verleden, met volgende 
modaliteiten:

1. Termijn: 30 jaar. Er wordt opgenomen dat het de bedoeling is, voor zover mogelijk, om de 
opstalhouder na deze termijn het genot te laten behouden van de opstallen maar dat hiervoor een 
nieuwe overeenkomst zal opgemaakt worden op dat moment volgens de noden en gebruiken die 
dan gelden.

2. Het recht wordt kosteloos verleend.
3. Inplanting verplicht conform bijgevoegd inplantingsplan.
4. Verzekeringen en belastingen ten laste van de opstalhouder.
5. Gebouwen opgericht door de opstalhouder behoren haar toe gedurende de duur van het 

opstalrecht.
6. Bij het einde van het recht van opstal gaat de eigendom van de opgerichte gebouwen over aan de 

gemeente zonder dat hier enige vergoeding voor betaald moet worden.
7. Indien er notariële kosten zijn (bv renteloze lening) zijn deze ten laste van de opstalhouder.
8. Het opstalrecht is beperkt tot de te bouwen opstallen en omvat geen bijkomend terrein. Wel 

engageert de gemeente zich ertoe om steeds voldoende speelterrein te voorzien in de onmiddellijke 
omgeving.

9. Indien de opstalhouder / jeugdbeweging ophoudt te bestaan of zijn activiteiten stopt, zal het recht 
van opstal ten einde komen en zullen de opstallen toekomen aan de opstalgever op basis van een 
waarde die alsdan tussen de opstalhouder en de opstalverlener zal worden overeengekomen of bij 
gebreke aan akkoord zal worden vastgesteld door een deskundige aan te stellen door de 
vrederechter. Deze waardebepaling zal rekening houden met alle door de opstalhouder toegekende 
voordelen (subsidies, kosteloos opstalrecht, renteloze lening, …).
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp van opstalrecht toegekend aan KLJ Beveren voor de bouw van een nieuw jeugdheem op de 
hoek van de Bosdamlaan en de Lesseliersdreef goed te keuren.

10 2019_GR_00307 Kosteloze grondafstand Brielstraat te Melsele - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college ging in zitting van 9 oktober 2017 principieel akkoord met de kosteloze overdracht van de 
onderhoudsstrook rechts van waterloop S.001 in de Brielstraat Melsele aan de Polder van het Land van 
Waas. Hierop ging de Polder van het Land van Waas akkoord om de onderhoudszone aan de rechterkant, 
deel uitmakend van de gemeentelijke verkaveling hoek Brielstraat-Melseledijk, te verminderen van 5 naar 2 
meter.

De over te dragen onderhoudszone is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B deel van nummer 797R.

Op basis van het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 18 oktober 
2019, heeft dit perceel een oppervlakte van 294,49 m².

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de onderhoudszone aan waterloop S.001 aan de Brielstraat te Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, 
sectie B deel van nummer 797R met een oppervlakte van 294,49 m² volgens het opmetingsplan opgemaakt 
door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren, kosteloos over te dragen aan de Polder van het Land van 
Waas.

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

11 2019_GR_00284 Kosteloze grondafstand voortuinen Sportlaan te Vrasene - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college ging in zitting van 19 juni 2017 principieel akkoord met de kosteloze overdracht van de 
voortuinen in de Sportlaan Vrasene voor wat de huurhuizen betreft aan de Gewestelijke Maatschappij voor 
Huisvesting.
Begin jaren '80 werden namelijk de voortuinen samen met de wegenis overgedragen aan de gemeente voor 
opname in het openbaar domein.
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Deze grond is kadastraal gekend 4de afdeling, sectie B zonder nummer en heeft op basis van het 
opmetingsplan een totale oppervlakte van 2 499,75 m².

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 4de afdeling, sectie B zonder nummer met een oppervlakte van 2 499,75 m², gelegen aan de 
Sportlaan te Vrasene, kosteloos over te dragen aan de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting.

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

12 2019_GR_00311 Publieke verkoop projectgrond hoek Hof ter Wellelaan-
Bosdamlaan te Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college ging in zitting van 17 juni 2019 principieel akkoord met publieke verkoop van de projectgrond op 
de hoek van de Hof ter Wellelaan en Bosdamlaan in Beveren.
Deze grond is kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D deel van nummer 560N. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 3 juli 
2019, heeft het perceel een oppervlakte van  3 485,17 m².
Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 2 oktober 2019, kan het perceel publiek 
te koop worden gesteld (biedingen onder gesloten omslag met recht van hoger bod) voor een 
minimumbedrag van 1 500 000 EUR.
Het perceel is gelegen in woongebied waar geen BPA/RUP op van toepassing is.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de projectgrond op de hoek van de Hof ter Wellelaan en de Bosdamlaan in Beveren, kadastraal gekend 2de 
afdeling, sectie D deel van nummer 560N met een oppervlakte van 3 485,17 m², volgens opmetingsplan, 
opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 3 juli 2019, publiek te verkopen voor een 
minimumprijs van 1 500 000 EUR (+ 12,5% kosten) met recht van hoger bod.

Artikel 2
de nodige publiciteit hiervoor te voeren.

13 2019_GR_00312 Aanwending lestijdenpakket Kunstacademie schooljaar 2019-
2020  - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Het voorstel tot aanwending van het lestijdenpakket van de Kunstacademie Beveren voor het schooljaar 
2019-2020 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de aanwending van het lestijdenpakket voor de Kunstacademie Beveren voor het schooljaar 2019-2020 goed 
te keuren.

14 2019_GR_00321 Organogram en personeelsformatie EVI - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Ingevolge een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de context van ons lokaal bestuur (o.a. de 
inkanteling van OCMW in gemeente, de oprichting van het Zorgpunt Waasland, ...) moeten het 
personeelsbehoeftenplan, -formatie en organogram herzien worden.

Het MAT heeft een ontwerpversie voorbereid bestaande uit:
* personeelsbehoeftenplan: overzicht van alle afdelingen/diensten gemeente/OCMW met AS IS-kader, TO BE-
kader en huidige bezetting
* personeelskader: overzicht van alle functies die opgenomen zijn in het nieuwe personeelskader
* personeelswijzigingen: overzicht per dienst van de voorgestelde wijzigingen
In bijlage wordt tevens een ontwerp van het organogram toegevoegd.

Het ontwerp werd goedgekeurd door het college in zitting van 14 oktober 2019 en werd toegelicht op een 
gemeenteraadscommissie op 12 november 2019.
Het hoog overlegcomité heeft het ontwerp positief geadviseerd op 13 november 2019.

Het voorgestelde personeelskader voorziet een bezetting van 501.05 VTE. De geraamde kostprijs van de 
formatie is ongeveer 20 580 000 EUR (hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde bruto kostprijs per functie 
en van een volledige invulling van het kader).

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met het ontwerp van organogram en personeelsformatie EVI.

15 2019_GR_00306 Aanpassing van de erkende intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst Erfpunt en bekrachtiging 
beleidsplan - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Wij ontvingen een schrijven van Erfpunt met als onderwerp 'goedkeuring aanpassing van de erkende 
intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Erfpunt'.

Op 30 januari 2019 keurde de raad van bestuur van Erfpunt de toetreding van Moerbeke tot Erfpunt 
voorwaardelijk goed.
Daarna stemden alle aangesloten gemeenten in met de uitbreiding van het werkingsgebied. De gemeente 
Beveren keurde de toetreding van Moerbeke tot Erfpunt goed tijdens de gemeenteraadszitting van 26 
februari 2019.

Naar aanleiding van de toetreding van Moerbeke dient Erfpunt, om erkend te blijven als intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst, via vereenvoudigde procedure een aanpassing van zijn erkenning bij Agentschap 
Onroend Erfgoed in te dienen en dit voor 15 januari 2020. 

Erfpunt vraag daarom aan elke participerende gemeente  via gemeenteraadsbeslissing akkoord te gaan met 
het indienen van een aanpassing van de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Erfpun bij 
Agentschap Onroerend Erfgoed. 
Tevens vraagt Erfpunt het beleidsplan van 2016-2020 opnieuw te bekrachtigen. Dit beleidsplan werd 
goedgekeurd door onze gemeenteraad in zitting van 29 november 2016.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met het indienen van een aanpassing van de erkende intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst Erfpunt bij Agentschap Onroerend Erfgoed.

Artikel 2
het beleidsplan 2016-2020 van Erfpunt opnieuw te bekrachtigen.

16 2019_GR_00322 Agenda en vaststelling mandaten buitengewone algemene 
vergadering der aandeelhouders Maatschappij 
Linkerscheldeoever op 11 december 2019 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Wij ontvingen van de Maatschappij Linkerscheldeoever een uitnodiging voor hun buitengewone algemene 
vergadering der aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 11 december 2019 om 18 uur in het 
kantoor van de Maatschappij, Sint-Paulusplein 27in Kallo.

De agenda van deze vergadering werd als volgt meegedeeld:

1.  Voorstelling en bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2020
2.  Voorstelling en bespreking resultaats- en inkomsten/uitgavenbegroting 2020

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Veerle Vincke aangeduid als effectieve 
vertegenwoordiger en Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in de 
algemene vergadering van Maatschappij Linkerscheldeoever voor de rest van de legislatuur.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 
Maatschappij Linkerscheldeoever op 11 december 2019.

Artikel 2
het mandaat van Veerle Vincke als effectieve vertegenwoordiger namens de gemeente voor de 
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 11 
december 2019 vast te stellen.

Artikel 3
het mandaat van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente voor de 
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van Maatschappij Linkerscheldeoever op 11 
december 2019 vast te stellen.

17 2019_GR_00323 Agenda en vaststelling mandaten buitengewone algemene 
vergadering Ibogem op 18 december 2019 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Wij ontvingen van Ibogem een uitnodiging voor hun buitengewone algemene vergadering die zal 
plaatsvinden op woensdag 18 december 2019 om 19 uur in de vergaderzaal van Ibogem, Schaarbeekstraat 
27 in Melsele.

De dagorde van deze buitengewone algemene vergadering werd als volgt meegedeeld:
   1.  Samenstelling van het bureau
   2.  Goedkeuring verslag Algemene Vergadering d.d. 27 juni 2019
   3.  Budget en tarieven
   4.  Goedkeuring beleidsplan 2020
   5.  Varia

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werden Lientje De Schepper en Heidi Werrens 
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.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van  de verslaggeving van de bestuurder

Artikel 2
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kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 18 december 
2019

Artikel 3
het mandaat van Lientje De Schepper als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in de 
buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 18 december 2019 vast te stellen

Artikel 4
het mandaat van Heidi Werrens als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in de 
buitengewone algemene vergadering van Ibogem van 18 december 2019 vast te stellen.

18 2019_GR_00347 Ten verzoeke van Beveren 2020: Feestzaal Scala - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Via de pers vernamen we dat feestzaal Scala in de Stationsstraat verdwijnt en afgebroken zou worden om 
plaats te maken voor appartementen. De zaal heeft een geschiedenis van een eeuw en is zowel aan de 
buitenkant als binnenin een uniek gebouw. Destijds was het een bioscoop en theater, later werd het een 
feestzaal.

 De bekendmaking dat de zaal zou verdwijnen wordt door heel wat inwoners betreurd. Is dit onderwerp 
besproken geweest op het college? Is er al een dossier over de aangekondigde afbraak. Welke 
erfgoedwaarden bevat het gebouw? Sinds wanneer is het verdwijnen van dit gebouw bekend? Had een 
klassering mogelijk geweest? Zijn er pistes besproken om dit gebouw te bewaren?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020  volgend punt "feestzaal Scala" te behandelen.

19 2019_GR_00352 Ten verzoeke van Groen:  Projectoproep kindvriendelijke 
buurt: ruimte voor spel, groen en beweging - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Kind & Samenleving biedt met de steun van de Vlaamse overheid, in 2 steden of gemeenten een 
inspraaktraject met kinderen aan.
Dit inspraaktraject zal de basis vormen om de gekozen buurt kindvriendelijker te maken. Het mondt uit in 
aanbevelingen en concrete beleidsvoorstellen waarmee het gemeentebestuur verder aan de slag kan.
Volgens onze fractie een uitgelezen kans om eens anders met een bouwdossier aan de slag te gaan. 
Medewerkers, beleidmakers zullen meegezogen worden in dit enthousiast project dat start vanuit de basis, 
bij de kinderen zelf. Bovendien een uitgelezen kans om als gemeente, die toch zwaar onder druk staat als het 
gaat over bouwtrajecten, eens op een ander manier in beeld te komen.
We kunnen dan ook als fractie niet anders dan dit fantastisch project aanbevelen bij het gemeentebestuur, 
het is onze overtuiging dat zulke trajecten ook binnen de verschillende diensten voor veel enthousiasme kan 
zorgen en overkoepelende samenwerkingsverbanden.
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 In bijlage alle informatie omtrent het traject.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt "Projectoproep kindvriendelijke buurt: ruimte voor spel, groen en 
beweging" te behandelen.

20 2019_GR_00350 Ten verzoeke van Groen:  Erfgoedelementen in Beveren 
beschermen bij afbraakwerken - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Waardevolle erfgoedelementen van gebouwen die gesloopt worden krijgen een tweede leven. Inwoners van 
Beveren kunnen oude gevelstenen komen ophalen op voorwaarde dat ze in Beveren blijven en opnieuw 
zichtbaar worden in de openbare ruimte zodat we er allemaal weer van kunnen genieten. De vaak bijzondere 
stenen, ornamenten, lijsten en bijvoorbeeld kolommen kunnen een prachtige toevoeging zijn aan 
bijvoorbeeld een nieuwbouwproject.
In Beveren zijn de afgelopen decennia heel wat panden gesloopt. Historisch waardevolle panden en 
ornamenten zijn definitief verloren gegaan.
Er staan opnieuw wat panden in Beveren op de afbraaklijst. Panden die stuk voor stuk opgenomen zijn en 
beschreven staan op de lijst van onroerend erfgoed Vlaanderen. Het agentschap Onroerend Erfgoed is een 
agentschap en wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. Ze zijn bevoegd voor bouwkundig, 
archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed. Ze geven Vlaanderen nu en straks mee vorm en kleur 
door de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend te maken.
Als voorbeeld nemen we Willem Van Doornickstraat 19 in Haasdonk, Oude Dorpstraat 45/49 in Vrasene en 
Vrasenestraat 8-10 in Beveren. Deze panden zullen binnen enkele maanden definitief verdwijnen na 
afbraakwerken om plaats te maken voor nieuwbouw/appartementen. Alle drie de panden hebben zichtbare 
erfgoedelementen en zijn in kaart gebracht door het agentschap.
Het inventariseren of in kaart brengen van erfgoed is een eerste stap in het naar waarde schatten en beheren 
ervan. Het agentschap onderzoekt en inventariseert onroerend erfgoed dat voor Vlaanderen van belang is, 
en begeleidt lokale besturen in deze rol. Elk object wordt wetenschappelijk onderzocht en getoetst aan 
objectieve criteria. Voldoet een object, dan wordt het opgenomen in een wetenschappelijke inventaris en 
spreken we over geïnventariseerd erfgoed.
Wanneer het onroerend goed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris, dan betekent dat enkel dat 
het goed beschreven en gedocumenteerd is. Er zijn geen rechten of plichten aan verbonden: 
geïnventariseerd erfgoed heeft geen juridische gevolgen.
De gemeente kan hier dus een rol spelen om erfgoedelementen te vrijwaren van verlies door een 
gemeentelijk reglement op te stellen. Zo kan ze via dit reglement eigenaars vragen het erfgoedelement te 
scheiden van het puin en dit element te integreren in het nieuwbouwproject, of het ter beschikking te stellen 
van de gemeente. De beste bewaarplaats van te verdwijnen ornamenten is de gemeente zelf. Het 
herplaatsen van historische erfgoed(bouw)fragmenten is een vorm van monumentenzorg
De gemeente kan de rol opnemen als doorgeefluik (via het reglement) om de erfgoedelementen ter 
beschikking te stellen aan de inwoners van Beveren die interesse hebben om het te integreren in hun 
bouwproject in Beveren. Zo draagt men bij aan het behoud van erfgoed in haar eigen gemeente.
De gemeente kan zelf als opdrachtgever van afbraakwerken waarbij het pand als erfgoedelement is 
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beschreven het goede voorbeeld geven en het element na afbraak behouden en zelf integreren in haar eigen 
nieuwbouwprojecten (ontmoetingscentrum, rusthuis, school, etc. )

Hierbij onze vragen:

-          Wil het gemeentebestuur onderzoeken om een gemeentelijk reglement uit te werken waarbij in 
afbraakdossiers op haar grondgebied bestaande erfgoedelementen (zoals beschreven in de inventaris 
onroerend erfgoed Vlaanderen) via het gemeentelijk reglement te beschermen van vernieling en definitief 
verdwijnen uit het straatbeeld van onze gemeente?

-          Wil het gemeentebestuur de mogelijkheid onderzoeken om bij eigen afbraakopdrachten de aanwezige 
erfgoed elementen (beschreven in de inventaris onroerend erfgoed Vlaanderen) te bewaren en daarna een 
plaats te geven in eigen nieuwbouw/renovatieprojecten of op te treden als doorgeefluik (via reglement) 
waarbij het erfgoedelement wordt aangeboden aan inwoners van Beveren met een bouwdossier in Beveren.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "Erfgoedelementen in Beveren beschermen bij afbraakwerken " te 
behandelen.

21 2019_GR_00351 Ten verzoeke van Groen:  Bodemkwaliteit gemeente Beveren - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Begin november startte OVAM met de website ‘De Grote Grondvraag’. Op deze website kan de burger op 
gemeente, straat en nummer zelf gaan kijken naar de bodemkwaliteit. Met vier kleuren wordt aangegeven of 
er een risico is (rood), de grond reeds in behandeling is bij OVAM (oranje), de grond reeds gekend is bij OVAM 
(geel) of er geen nieuws is van enige vervuiling (groen). Onze omliggende gemeenten in het Waasland zijn 
allen reeds actief op de website.

 Drie vragen:

1/ Wanneer zal de gemeente Beveren actief worden?

2/ Heeft het zich al aangemeld bij OVAM om mee te doen en haar gegevens ter beschikking te stellen?

3/ Wat is de stand van zaken van de black points in Beveren?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen  volgend punt "Bodemkwaliteit gemeente Beveren" te behandelen.
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