SECRETARIE

Overzichtslijst van de beslissingen gemeenteraad van 27 april 2021

1.

Door de raad wordt akte genomen van de eedaflegging van de heer Jo Van Duyse tot Algemeen directeur en dit in handen van mevrouw Veerle Vincke, voorzitter.

2.

De raad verleent positief advies aan de jaarrekeningen 2020 van de 11 kerkfabrieken op het
grondgebied van de gemeente Beveren.

3.

Het retributiereglement op het vissen op Fort Liefkenshoek wordt door de raad goedgekeurd met
ingang van 28 april 2021.

4.

De raadsleden beslissen principieel tot het afsluiten van de overeenkomst "Explore verbindingen
en overstap naar siptrunking". Akkoord wordt gegaan de lastvoorwaarden vast te stellen en de
raming goed te keuren voor de som van 440 000 EUR exclusief btw of 532 400 EUR inclusief btw op
5 jaar. Als plaatsingsprocedure wordt de aankoopcentrale van de Vlaamse Overheid gekozen.

5.

Goedkeuring wordt gehecht aan voorgelegd ontwerp van erfpacht en dit te verlenen aan het
OCMW, voor de realisatie van een nieuwbouw voor kinderdagverblijf Windekind.

6.

Tevens hecht de gemeenteraad goedkeuring aan het ontwerp van opstalrecht en dit te verlenen
aan Scouts Fos voor een op te richten nieuwbouw aan de Lesseliersdreef.

7.

De raad stemt in de KMO-grond in het Doornpark, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 1346W met een oppervlakte van 1 562,50 m² te verkopen aan de heer en mevrouw De RyckeSmet, Elzestraat 22 te Beveren. Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte.

8.

De raad gaat akkoord volgende gronden ter realisatie van de werken aan de N70 - doortocht
Melsele aan te kopen:

Lot

Kadastrale gegevens

Oppervlakte (m²)

45

9e afd., sectie E nr. 2S

30,93

46

9e afd., sectie E nr. 20Z

21,21

47-48-50

2e afd., sectie E nr. 23B3, 23X2, 23V2

56,79

49-51

2e afd., sectie E nr. 23M2, 23P2, 23S2

24,37

52-53

2e afd., sectie E nr. 23Z2, 23A3

8,06

Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd.

9.

De raadsleden hechten goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging, de jaarrekening en
het jaarverslag van Ibogem. Alsook wordt goedkeuring gehecht aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering en gewone jaarvergadering van Ibogem van 18 mei 2021. Het mandaat van Lientje De Schepper als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in de buiten-
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gewone algemene vergadering van Ibogem van 18 mei 2021 wordt vastgesteld.
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