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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 29 juni 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_GR_00198 Verslag gemeenteraadszitting  25 mei  2021 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d. 25 mei 2021.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 25 mei 2021.

2 2021_GR_00194 Geconsolideerde Jaarrekening 2020 van Lokaal Bestuur 
Beveren - Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De geconsolideerde rekeningcijfers 2020 (maw gemeente en OCMW samen) worden ter vaststelling en 
goedkeuring aan de gemeenteraad  voorgelegd.

Conform artikelen 249 en 260 van het Decreet Lokaal Bestuur stemmen de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn over hun deel van de jaarrekening. Nadat de raden zo de rekening elk voor hun deel 
hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van de rekening  zoals vastgesteld door de raad voor 
maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt de rekening in zijn geheel geacht definitief te zijn 
vastgesteld. 

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het eigen dienstjaar bedraagt -3.722.100 euro.

Het resultaat op kasbasis bedraagt 52.054.494 euro en de geconsolideerde jaarrekening 2020 heeft een 
autofinancieringsmarge van 14.538.901 euro.

Het schema 'J2: Staat van het financieel evenwicht' geeft een vergelijking tussen het meerjarenplan (zoals 
aangepast en vastgesteld einde december 2020) en de uiteindelijke rekeningcijfers en kadert binnen de 
budgettaire boekhouding.

De schema's 'Balans' en 'Staat van kosten en opbrengsten' zijn schema's die kaderen binnen de algemene 
boekhouding. Lokaal bestuur  Beveren heeft in 2020 een overschot van 16.949.089 euro.
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Naast de geconsolideerde cijfers worden ook de cijfers per entiteit ter vaststelling en goedkeuring 
voorgelegd aan de raad.  

Sinds BBC 2020 wordt er niet langer voorzien in een gemeentelijke toelage aan het OCMW. Om te vermijden 
dat het netto-actief ( = eigen vermogen) van het OCMW jaar na jaar blijft dalen kan er een gemeentelijke 
tussenkomst geboekt worden. Dat is geen verplichting. Het lokaal bestuur wordt immers als geconsolideerd 
bekeken.

Gezien dit principe de eerste keer aan de orde is wordt voorgesteld om dit jaar geen gemeentelijke 
tussenkomst te boeken. Volgend jaar evalueren we dit opnieuw op basis van informatie die zonder twijfel zal 
komen vanuit Vlaanderen en andere lokale besturen (cfr. is het zinvol, waarom wel/niet doen, ...etc). 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de geconsolideerde Jaarrekening 2020 van Lokaal Bestuur Beveren, deel gemeente, vast te stellen.  

Artikel 2
het deel van de geconsolideerde Jaarrekening 2020 van Lokaal Bestuur Beveren, zoals vastgesteld door de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, goed te keuren en hiermee de geconsolideerde Jaarrekening 2020 van 
Lokaal Bestuur Beveren in zijn geheel definitief vast te stellen. 

Artikel 3
conform art. 250 van het Decreet Lokaal Bestuur de geconsolideerde Jaarrekening 2020 van Lokaal Bestuur 
Beveren in digitale vorm aan de toezichthoudende overheid ter goedkeuring over te maken. 

3 2021_GR_00191 Vaststelling aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 
(2021/1) - Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Aan de gemeenteraad wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) ter vaststelling 
voorgelegd.

Dit beleidsrapport van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk  welzijn vormt een 
geïntegreerd geheel en bestaat uit een aangepaste strategische nota, een aangepaste financiële nota en een 
toelichting.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van dit beleidsrapport. 
Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel 
van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die 
goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Conform BBC 2020 wordt er niet langer voorzien in een gemeentelijke toelage voor het OCMW. Echter, de 
gemeente moet ervoor zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2021/1), deel gemeente, vast te stellen.

Artikel 2
het deel van het beleidsrapport, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed te 
keuren en hiermee de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) in zijn geheel definitief vast te 
stellen.

Artikel 3
conform art. 274 Decreet Lokaal Bestuur ervoor te zorgen dat het openbare centrum voor maatschappelijk 
welzijn steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen.

4 2021_GR_00177 Rapportering over de invordering van fiscale en niet-fiscale 
ontvangsten in 2020 (debiteurenrapport) - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Conform artikel 177 van het Decreet Lokaal bestuur, staat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid 
in voor het debiteurenbeheer, dit zowel van de fiscale als de niet-fiscale ontvangsten. 

Met betrekking tot de vervulling van deze opdracht rapporteert de financieel directeur in volle 
onafhankelijkheid aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad. Een afschrift 
wordt bezorgd aan de Algemeen Directeur.

Aan de gemeenteraad wordt het debiteurenrapport betreffende het jaar 2020 ter kennisname voorgelegd.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het rapport over de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten in 2020.

5 2021_GR_00178 Rapportering over de voorafgaande controle van de 
wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenissen in 2020 (visumrapport) - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Conform het Decreet Lokaal Bestuur rapporteert de financieel directeur minstens 1 maal per jaar aan de 
gemeenteraad in volle onafhankelijkheid over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de 
wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (m.a.w. het visum).

Een afschrift van dit rapport wordt tevens ter beschikking gesteld van het college van burgemeester en 
schepenen en de algemeen directeur. 
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Aan de gemeenteraad wordt het rapport over de voorafgaande controle van de wettigheid  en de 
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen in 2020 ter kennisname voorgelegd.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het rapport over de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van 
de voorgenomen verbintenissen in 2020.

6 2021_GR_00180 Wijzigingsbesluit betreffende het wijzigen  van de 
inwerkingtreding van specifiek genoemde belasting- en 
retributiereglementen naar 1 januari 2022 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In de strijd tegen het Corona-virus legt de Nationale Veiligheidsraad sinds 12 maart 2020 beperkende 
maatregelen op met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie. 

Meerdere ondernemers werden verplicht om hun activiteiten tijdelijk stop te zetten. Heel recent  mag 
bijvoorbeeld de horeca opnieuw klanten ontvangen mits het in achtnemen van strikte maatregelen. 
Onvermijdelijk nog steeds met minderinkomsten tot gevolg. 

De Vlaamse Regering roept de lokale besturen op om erover te waken dat de belastingplichtigen op hun 
grondgebied minder belastingen moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar 
inleveren. 

De gemeenteraad kan daartoe de belastingreglementen aanpassen om de belastingdruk te reduceren en 
kan hiertoe:

 

 belastingreglementen opheffen of intrekken; 
 de inwerkingtreding van een belastingreglement of van bepaalde artikelen ervan wijzigen naar een 

latere datum;
 vrijstellingen of tariefverminderingen toekennen, eventueel voor een beperkte duur. 

De gemeenteraad kan deze maatregelen beperken tot welbepaalde belastingen (bijvoorbeeld belastingen 
op economische vestigingen, terrasbelastingen, standplaatsvergoedingen,…), bepaalde groepen van 
belastingplichtigen (bijvoorbeeld de ondernemers in de gemeente) en begrenzen in de tijd (bijvoorbeeld 
gedurende de periode van civiele noodsituatie zoals uitgeroepen door de Vlaamse Regering).

Heel wat ondernemers op het grondgebied kampen met zware omzetverliezen als gevolg van de corona-
crisis en de opgelegde maatregelen. 
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Het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken of werkzaamheden zoals 
schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen, … etc. werden daarentegen niet of in veel mindere mate 
geïmpacteerd door de quarantaine maatregelen in vergelijking met de lokale handelaars en de horeca.

En  de niet-geconsigneerde marktkramers op de week- en maandmarkten nemen per markt de beslissing 
nemen om al dan niet aanwezig te zijn.

Met  dit besluit komt de gemeente tegemoet komt aan de oproep van de Vlaamse Regering om de lokale 
belastingreglementen te herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen 
moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren.

In zitting van 27 oktober 2020 besliste de gemeenteraad om de inwerkingtreding van enkele specifiek 
genoemde belastingreglementen te wijzigen naar 1 januari 2021.

Aangezien de beperkende maatregelen nog steeds aan de orde zijn, besliste het college van burgemeester 
en schepenen in zitting van 31 mei 2021 om de gemeenteraad opnieuw voor te stellen deze beslissing te 
hernemen en de inwerkingtreding van enkele specifiek genoemde belastingreglementen te wijzigen naar 1 
januari 2022.

De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten, geraamd op 213.000 euro, als gevolg 
van deze beslissing,  opvangen. 

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op het openen van drankgelegenheden na 
het sluitingsuur of voor het openingsuur (hernieuwing 2020-2025) zoals goedgekeurd in de gemeenteraad 
van 17 december 2019 en zoals gewijzigd door de gemeenteraad van 27 oktober 2020, te wijzigen naar 1 
januari 2022.

Artikel 2
de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op nachtwinkels (2020-2025) zoals 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019 en zoals gewijzigd door de gemeenteraad van 27 
oktober 2020 te wijzigen naar 1 januari 2022.

Artikel 3
de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten 
van klein- en groothandelszaken (2020-2025) zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 
2019 en zoals gewijzigd door de gemeenteraad van 27 oktober 2020 te wijzigen naar 1 januari 2022.

Artikel 4
de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op standplaatsen tijdens marktdagen feest- 
en avondmarkten of jaarmarkten (2020-2025) zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019 
en zoals gewijzigd door de gemeenteraad van 27 oktober 2020 te wijzigen naar 1 januari 2022 op voorwaarde 
dat de marktkramer op de week- en maandmarkten gebruik maakt  van het consignatiesysteem. 

Artikel 5
de datum van de inwerkingtreding van het belastingreglement op de privatisering van het openbaar domein 
(2020-2025) zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019 en zoals gewijzigd door de 
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gemeenteraad van 29 juni 2021 te wijzigen naar 1 januari 2022 met uitzondering van de onder art. 2, §3 
genoemde “containers”, “werfinstallaties”, "stellingen" en "het plaatsen van werfvoertuigen", onder art. 2, 
§5 genoemde “private leidingen” en onder art. 2 §6 elke andere aanvraag die niet onder de in het 
belastingreglement gespecifieerde categorieën valt.

Artikel 6
conform art. 2, 1° van het Decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel 
bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis, een volledige vrijstelling toe te staan van de 
retributie die de vergunninghouder moet betalen voor 2021 met uitzondering van de retributie voor de 
bestuurderspas.

Artikel 7
conform art. 2, 2° van het Decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel 
bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis, een volledige vrijstelling toe te staan van de 
belasting die de vergunninghouder moet betalen voor 2021.

Artikel 8
de wijzigingen te verwerken in een geactualiseerde en gecoördineerde versie van de betrokken reglementen.

Artikel 9
dit reglement bekend te maken conform art. 286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 10
conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, de toezichthoudende overheid op de hoogte te brengen 
van de bekendmaking van dit reglement. 

7 2021_GR_00181 Vrijstelling voor het betalen van huur/concessievergoeding 
voor 2021 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Sinds 12 maart 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad diverse maatregelen genomen ter bestrijding van het 
corona-virus met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en meer specifiek op het handels-,shopping 
en horecagebeuren als gevolg.

Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat winkels en horecazaken verplicht werden de deuren tijdelijk te 
sluiten. Recent mogen deze weer geopend zijn mits het inachtnemen van strikte richtlijnen.  

Diverse gemeentelijke accommodaties worden in het kader van het handels-, shopping-, en horecagebeuren 
verhuurd of in concessie gegeven.

In zitting van 27 oktober 2020 besliste de gemeenteraad om als steunmaatregel geen 
huur/concessievergoeding te vragen voor de periode van maart tem december 2020.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 31 mei 2021 om de gemeenteraad voor te 
stellen deze maatregel te hernemen voor 2021. Het is daarbij belangrijk dat deze vrijstelling terechtkomt bij 
de effectieve uitbater. 

Voor het bestuur betekent dit een minderontvangst van 167.000 Euro.
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De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijke minderontvangsten als gevolg van deze steunmaatregel 
 opvangen. 

Het gaat over volgende contracten:

- De Ben Marine (Kegelbaan)

-Dranken Van Eetvelde nv (cultuurcafé Ter Vesten) 

- Joco (Koetshuis Cortewalle)

- Molen van Doel (Molen van Doel)

- Serra Food BV (gebouw Grote Markt)

- Aangenaam Winkelen Beveren vzw (bureel Grote Markt)

- Antonissen Bart (feestzaal parochiecentrum Vrasene)

- BAB (Cafetaria sporthal Melsele)

- Asterix Dames (cafetaria sporthal Beveren)

- Fort Liefkenshoek ez (cafetaria Fort Liefkenshoek)

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
als steunmaatregel de huurders en concessionarissen, die een gemeentelijke accommodatie in het handels-, 
shopping-, en horecagebeuren betrekken voor 2021 vrij te stellen van het betalen van huur of 
concessievergoeding op voorwaarde dat deze vrijstelling terechtkomt bij de effectieve uitbater. 

8 2021_GR_00182 Vrijstelling voor het betalen van huur voor 
sportaccommodaties met jaarhuurcontract voor 2021 - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Sinds 12 maart 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad diverse maatregelen genomen in de bestrijding van 
het corona-virus met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en meer specifiek op het sportgebeuren 
tot gevolg.

Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat het gebruik van sportaccommodaties voor een bepaalde periode, 
zowel in- als outdoor, volledig verboden werd. De maatregelen werden bijgesteld, maar sporclubs moeten 
zich nog steeds houden aan strikte maatregelen waardoor het gebruik van de accommodatie niet altijd op 
een 'normale' manier kan. 
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Diverse gemeentelijke sportaccommodaties worden op basis van een jaarhuurcontract verhuurd aan 
sportclubs. 

In zitting van 27 oktober 2020 besliste de gemeenteraad om voor de periode van april 2020 tem december 
2020 geen huur te vragen.

In zitting van 31 mei 2021 besliste het college om de gemeenteraad voor te stellen deze beslissing te 
hernemen voor 2021.

Voor het bestuur betekent dit een minderontvangst van 50.000 euro Euro.

De financiën van de gemeente kunnen de tijdelijk minderontvangsten door deze tegemoetkoming 
opvangen. 

Het gaat over volgende huurcontracten:

- Asterix Dames (zaal sporhal De Meerminnen en sporthal Kieldrecht)

- Atletiek Volharding (atletiekhal, atletiekterrein, cafetaria en kleedkamers)

- Baseball Beveren (terreinen, cafetaria en kleedkamers)

- Basics Melsele (Syneyzaal sporthal Melsele)

- Beverse Honden Vereniging (terrein)

-Bosdam voetbal (J-terrein, K-terrein en nieuwbouw)

- Red Star Haasdonk voetbal (A-terrein, B-terrein, C-terrein, cafetaria en kleedkamers)

- KSK Kieldrecht voetbal (A-terrein, B-terrein, cafetaria en kleedkamers)

- Pegasus vliegclub Kieldrecht (terrein en clublokaal)

- Svelta Melsele voetbal (A-terrein,B-terrein, C-terrein, cafetaria en kleedkamers)

- Schuttersvereniging Sint-Barbara Melsele (schutterslokaal)

- Eendracht Verrebroek (A-terrein,B-terrein, cafetaria en kleedkamers)

-HvArts Vrasene (hondentraining) (terrein)

- Van de Ven Bert (Frema voetbalkantine)

- Vergauwen Brigitte (cafetaria sporthal Haasdonk)

-Voetbal KFC Vrasene (A-terrein,B-terrein, C-terrein, cafetaria en kleedkamers) 

 
Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
als steunmaatregel de sportclubs die op jaarbasis gemeentelijke sportaccommodatie huren voor 2021 vrij te 
stellen van het betalen van huur.

9 2021_GR_00192 Retributiereglement op rioolaansluitingen - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Momenteel bedraagt (conform het retributiereglement voor rioolaansluitingen) het tarief voor een 
standaard rioolaansluiting door eigen personeel 350 EUR excl BTW. Voor de complexe aansluitingen, die 
door de aannemer dienen te gebeuren omdat deze rioleringen bijvoorbeeld te diep liggen, wordt de factuur 
doorgerekend aan de aanvrager. Deze complexe aansluitingen kunnen soms oplopen tot +/- 5 000 EUR 
afhankelijk van de complexiteit, diepte hoofdriool en de ligging nutsleidingen.

De technische dienst wegen stelt daarom voor om het retributiereglement op rioolaansluitingen aan te 
passen;

 Voorstel standaard aansluiting :

Momenteel vastgelegd op 350 EUR excl BTW en te verhogen naar 600 EUR excl BTW. Volgens de huidige 
werkmethode worden er putjes geplaatst zonder gietijzeren deksel met inscriptie van RWA 
(regenwaterwater) en DWA (afvalwater). Onze eigen putjes worden momenteel afgedicht met een plastieken 
stop. Bij aansluitingen door de aannemer en bij nieuw aangelegde wegen worden deze deksels wel gebruikt. 
Voordeel van de metalen deksels is dat ze steviger zijn, dat duidelijk is waar RWA en DWA zit en ze beter 
zichtbaar en behoorlijk ingepast kunnen worden in het openbaar domein. Om de kostprijs van de metalen 
deksels te bekostigen, is een verhoging van de retributie van 250 EUR noodzakelijk tot 600 EUR standaard.   

 Voorstel complexe aansluiting :

De complexe aansluitingen (en dieper dan 2m) worden door de aannemer via het onderhoudscontract 
rioolaansluitingen uitgevoerd. Deze aansluitingen zijn op kosten van de aanvrager, maar zijn een 
verplichting via de omgevingsvergunning, waarvoor bij aanvang van de werken de aanvrager reeds het 
standaardtarief als waarborg betaalt. Voor sommige aanvragers is het dan ook een verrassing dat zij 
hiervoor achteraf nog een bijkomende hoge factuur ontvangen tot soms wel +/-5 000 EUR. De complexe 
aansluitingen zijn er niet zo veel (+/- een 4-tal per jaar). Technische dienst wegen stelt voor om deze 
complexe aansluitingen te plafonneren op 1 500 EUR per aanvraag. Zo weet de aanvrager waar hij aan toe is 
en worden extreem hoog oplopende kosten voor particulieren vermeden in geval deze de pech heeft om op 
een moeilijk aan te sluiten locatie te zitten. Deze aansluitingen worden steeds uitgevoerd met de gietijzeren 
deksels met inscriptie zoals aangewezen.

Door het tarief voor de standaard aansluitingen op te trekken tot 600 EUR en de complexe aansluitingen te 
plafonneren op 1 500 EUR ontstaat een meer gelijkgetrokken tarief voor alle rioolaansluitingen in onze 
gemeente. Ook kunnen zo de standaard aansluitingen volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd 
met metalen deksels. 

Ter info: in de meeste buurgemeenten (Sint-Niklaas, Kruibeke, Lokeren) bedraagt het tarief voor een 
standaard rioolaansluiting 1500 à 2000 EUR, cfr de tarieven die  worden toegepast voor RioPact vennoten.
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Hierbij nog een overzicht van tarief aanpassingen in het verleden;

2001- 2004 = 124 EUR

2005 - 2007 = 131 EUR ( indexaanpassing)

2008 - 2013 = 165 EUR

2013 - 2019 = 176 EUR

2020 - heden= 350 EUR

Alle tarieven zijn excl/ btw

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement goed te keuren zoals voorgesteld in bijlage 
met ingang van 1 juli 2021.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met het retributiereglement op aansluiting op riolering zoals voorgesteld in bijlage met 
ingang van 1 juli 2021.

10 2021_GR_00193 Belastingreglement op de privatisering openbaar domein - 
aanpassing  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Volgend op opmerkingen van Agentschap Binnenlands Bestuur worden nieuwe aanpassingen voorgesteld 
aan het belastingsreglement op privatisering van het openbaar domein.

Historiek:

Na overleg met diverse diensten, politie en Confederatie Bouw stelde team Mobiliteit in januari 2021 een 
voorstel tot aanpassing voor van het belastingreglement op privatisering van het openbaar domein. 
Er werden twee aanpassingen gedaan: 
1. Vrijstelling van belasting voor stellingen die doorloopbaar zijn én voldoende obstakelvrije voetpadbreedte 
vrijhouden (1,5m breedte, met ondergrens van 1,2m wanneer voetpad niet groter is; 2,2m vrije hoogte) 
2. Administratieve boete van 250 EUR bovenop het verschuldigde belastingsbedrag bij onvolledige of 
ontbreken van aangifte. De gemeenteraad keurde de aanpassing goed op 23 februari 2021. 
Agentschap Binnenlands Bestuur merkte volgend op de goedkeuring verschillende onjuistheden op in het 
reglement en vroeg om de nodige aanpassingen door te voeren, en in tussentijd, in het bijzonder, de ‘boete’ 
niet toe te passen. 
Advies ABB: 
Artikel 3: aangifteverplichting kan niet bij een contantbelasting (art. 4§4 decreet) 2/3 
Artikel 7: een contante belasting kan niet ambtshalve worden ingekohierd. Uw gemeente legt standaard een 
boete op van 250 euro. Dit bedrag is te hoog, dit kan dus niet als de ambtshalve gevestigde belasting minder 
dan 125€ bedraagt wat in bepaalde concrete toepassingen van dit reglement wel het geval zou kunnen zijn. 
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Zo zal de adm. boete hoger zijn dan het dubbele van de ambtshalve ingekohierde belasting wat strijdig is 
met art. 7§2 van het decreet: “art. 7 2°. De belastingverordening kan bepalen dat de ambtshalve belastingen 
worden verhoogd met een bedrag dat in de verordening wordt vastgelegd. Het bedrag van die 
belastingverhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd en bedraagt 
maximaal het dubbel van de ambtshalve ingekohierde belasting.” Bij het niet correct naleven van de 
aangifteplicht is het dus ten zeerste aangewezen gebruik te maken van een belastingverhoging (ipv een 
administratieve geldboete). 
Artikel 11 het belastingreglement van 17 december 2019 wordt opgeheven. Het meest recente reglement 
dateert echter van 27 oktober 2020. 
Aanpassing: Na overleg met financieel directeur en juridische dienst wordt voorgesteld om het reglement 
aan te passen conform het advies ABB en opnieuw een dubbel tarief van belasting toe te passen in plaats 
van een boete. Ook aan de andere opmerkingen wordt passend gevolg gegeven.

Hoe dan wel omgaan met onvergunde of onjuiste innames? Zoals in het verleden gesteld, is het heffen van 
een dubbele belasting in vele gevallen geen afdoende hefboom om overtreders aan te sporen tot 
aanpassingen. Concreet betekent dit bv. dat een container op openbaar domein die niet aangevraagd werd 
of foutief staat 12 euro/dag kost ipv. 6 euro. Mobiliteit en juridische dienst stellen voor om voor situaties die 
de verkeersveiligheid ernstig hinderen of bij herhaaldelijke foutieve innames met GAS-boetes te werken. De 
politie maakte op 22/05/2021 een aangepast werkinstructie op . In strikte zin staat de opvolging via GAS los 
van het belastingreglement.

Aan de raad wordt gevraagd het belastingreglement op privatisering openbaar domein goed te keuren zoals 
voorgesteld in bijlage. 

  

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het belastingreglement privatisering openbaar domein goed te keuren zoals voorgesteld in bijlage. 

11 2021_GR_00151 Jaarrekening en jaarverslag 2020 van Interlokale Vereniging 
Burensportdienst Waasland - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
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 deelnemende gemeenten. 
De jaarrekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de participerende 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 17 maart 2021 de jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020 
vast. Het integrale document is als bijlage toegevoegd.

Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Waasland goed te 
keuren.

12 2021_GR_00175 Regenboogcharter gemeente Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op de gemeenteraad van maart plaatsten de fracties Groen-Vooruit een motie ter goedkeuring van een 
regenboogcharter op de agenda. Dit punt werd verdaagd teneinde een inhoudelijke bespreking te kunnen 
voeren tijdens een commissie. Na deze commissie werd een aangepast voorstel regenboogcharter gemeente 
Beveren voorbereid dat nu wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Voorafgaandelijk aan deze 
gemeenteraad was er in juni nog een commissie over het regenboogcharter, zoals was afgesproken tijdens 
de eerste commissie over dit thema.

Als bijlage is de motie ter goedkeuring van een regenboogcharter van de fracties Groen-Vooruit toegevoegd 
alsook het voorstel van regenboogcharter gemeente Beveren dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot de goedkeuring van het regenboogcharter gemeente Beveren.

13 2021_GR_00183 Politieverordening Fort van Haasdonk - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De site rond het Fort van Haasdonk is de laatste jaren een populaire ontmoetingsplek  geworden. Deze 
populariteit zorgt op sommige momenten voor overlast, zowel voor andere bezoekers, de aanwezige vissers 
als voor de omgeving en het milieu. Tijdens de coronapandemie bereikte deze overlast een hoogtepunt. 
Dikwijls gaat het hierbij om bezoekers van (ver) buiten de gemeente.

Door de lokale politie en de uitbater van de visclub die de vijver beheert wordt ondermeer melding gemaakt 
van gevaarlijk gedrag op de aanwezige pontons onder invloed van alcohol, achterlaten van afval, maken van 
vuur of het houden van een bbq, onaangepaste snelheid van fietsers, fietsers die op en af de talud rijden en 
zo gevaarlijke situaties creëren en beschadigingen aanrichten, loslopende honden, het spelen van te luide 
versterkte muziek,…

Het lijkt aangewezen om voor de site een afzonderlijke politieverordening op te maken die ter plekke 
duidelijk kenbaar wordt gemaakt zodat alle regels voor de bezoekers duidelijk zijn ; deze verordening is een 
verzameling van reeds geldende verbodsbepalingen (overgenomen uit het GAS-reglement) als enkele 
nieuwe bepalingen die er vooral op gericht zijn de veiligheid op de pontons en de aanliggende vijver te 
vrijwaren.



13/37

Deze afzonderlijke politieverordening zal het toezicht door de lokale politie zal vergemakkelijken. Inbreuken 
op voormelde politieverordening kunnen gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve 
sanctie van maximaal 350 euro.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp van politieverordening met betrekking tot het Fort van Haasdonk goed te keuren.

14 2021_GR_00186 Aanpassing algemeen politiereglement aan nieuwe 
asbestreglementering op het containerpark - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De omzendbrief van 18 december 2020 betreffende de wijziging en actualisatie van de omzendbrief van 27 
augustus 2008 over inzameling van asbestcement op de recyclageparken vraagt aan gemeenten om in het 
politiereglement op te nemen dat asbestcement enkel mag worden aangeleverd indien dit verpakt is. Deze 
maatregel kadert in een bredere context van asbestveilig beheer en behandeling zowel binnen als buiten het 
containerpark.

Bijgevolg wordt voorgesteld om in artikel 26.1 in fine van het algemeen politiereglement volgende zin toe te 
voegen:

Asbestcement mag enkel verpakt worden aangeleverd conform de door de overheid opgelegde normen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde wijziging aan het algemeen politiereglement inzake het verplicht aanbieden van "verpakt 
asbest" op het containerpark goed te keuren.

Artikel 2
in artikel 26.1 van het algemeen politiereglement volgende bepaling op te nemen: Asbestcement mag enkel 
verpakt worden aangeleverd conform de door de overheid opgelegde normen.

Artikel 3
de gecoördineerde versie van het algemeen politiereglement, na voormelde wijziging, goed te keuren.

15 2021_GR_00197 Voorlopige vaststelling RUP Ouden Doel - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het voorliggend RUP Ouden Doel heeft tot doel de krijtlijnen vast te leggen voor de toekomstige 
ontwikkeling van het gehucht Ouden Doel.
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Uitgangspunten van het RUP zijn:

 De woonkorrel versterken
 Duurzaam waterbeheer
 Functionele invulling van het erfgoed
 Ouden Doel als stapsteen in het recreatieve netwerk

In zitting van 8 juni 2020 werd de scopingsnota voor RUP Oude Doel goedgekeurd. De goedgekeurde 
scopingsnota is gebruikt als basis voor de opmaak van het voorontwerp RUP door ontwerper Atelier 
Romain. 

In zitting van 29 maart werd het voorontwerp goedgekeurd en stemde het college in met de organisatie van 
een schriftelijke adviesvraag in plaats van een plenaire vergadering.

De ingekomen adviezen zitten in bijlage.

In zitting van 14 juni 2021 besliste het college om op basis van de ingekomen adviezen het voorontwerp aan 
te passen. 

Naast enkele technische aanpassingen is de enige fundamentele aanpassing het afzien van de 
nieuwbouwmogelijkheden voor 6 woningen op locaties waar de afgelopen jaren woningen gesloopt zijn. De 
zones voor nieuwe woningen worden als volgt aangepast:

 de percelen in zone 1, bovenop de Zoetenberm, mee op nemen als artikel 1 'zone voor dijkgehucht' 
(woongebied)

 voor het perceel in zone 2, gelegen aan de Oostlangeweg tegenover de Reinaerthoeve, een apart 
voorschrift op te maken dat toelaat een beperkte, waterdoorlatende buurtparking aan te leggen 
voor maximaal 6 auto's. De inrit van de parking kan dan tegelijk dienen om de verbinding tussen 
Oostlangeweg en Ouden Doel Klein Straatje te bestendigen.

 de percelen in zone 3, ten zuiden van de Zoetenberm op te nemen in artikel 2 'bouwvrij agrarisch 
gebied'.

Het bijgestuurde voorontwerp wordt momenteel ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad wordt gevraagd om het voorontwerp RUP Ouden Doel goed te keuren (grafisch plan, 
stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota, procesnota, scopingnota, register plancompensaties).

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.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van alle ingekomen adviezen in kader van de plenaire vergadering.

Artikel 2
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kennis te nemen van het voorontwerp RUP Ouden Doel bestaande uit grafisch plan, stedenbouwkundige 
voorschriften, toelichtingsnota, procesnota, scopingnota, register plancompensaties. 

Artikel 3
het voorontwerp RUP Ouden Doel bestaande uit grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, 
toelichtingsnota, procesnota, scopingnota, register plancompensaties, voorlopig vast te stellen.

16 2021_GR_00200 Wegtracé voet-fietsverbinding NV APART Real Estate te 
Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
OMV_2020153286-BG 

Aanvrager: Tom Vries namens NV APART Real Estate, Tuinwijk 62 bus 2 te 2840 Rumst. 

Bouwplaats: Stationsstraat 97-105 en Kleinebosweg zn, te 9120 Beveren, kadastraal bekend als Beveren 2e 
afdeling, sectie D, nummers 1098 B  3, 1098 F  4, 1098 N  4, 1098 P  4, 1098 S  4, 1098 T  4 en 1100 S  3.

Omschrijving: het bouwen van 2 meergezinswoningen met 35 appartementen na sloop van de bestaande 
bebouwing.

De adviesinstanties verleenden alle (voorwaardelijk) gunstig advies. 

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 23 februari 2021 tot 24 maart 2021 en gaf aanleiding tot 12 
bezwaarschriften van 15 personen. 
De bezwaren (zowel analoge als digitale als bijlage) handelen hoofdzakelijk over:

1. schaalbreuk door extra 4e bouwlaag, die morfologisch niet inpasbaar is; 
2. platdak is morfologisch niet inpasbaar; 
3. te grote inkijk door grote ramen naar de aanpalende percelen, ook vanop de 4e bouwlaag; 
4. schending vanop de terrassen van de privacy van de leefruimten op aanpalende percelen. Daarom 

moeten de voorziene terrassen aan de zuidgevel van het gebouw aan de Kleinebosweg worden 
verplaatst; 

5. overlast ("door trillingen, bemaling, dalen van grondwatertafel, en graafwerken", "uitstoot van 
stikstof") door de inrit naar ondergrondse parking; 

6. gevaar voor spelende kinderen wier bal in de "diepe put" van de inrit kan terechtkomen; 
7. vraag om een "degelijk geluidsscherm, type overkapping ter hoogte van de inrit op de borstwering" 

van de inrit naar de ondergrondse parking om geluidshinder te beperken; 
8. verkeerstoename en aantasting van het rustige karakter van de speelstraat Kleinebosweg; 
9. wegname van uitzicht (dubbele hoogte van huidge bebouwing op terrein) en verlies van lichtinval; 

10. wens dat de bestaande zuidelijke scheidsmuur wordt behouden; 
11. vraag dat "de gemeenschappelijke tuin die het voorliggend project omvat wordt aangelegd op de 

plaats waar men in de Kleine Bosweg [sic] wenst te bouwen"; 
12. vraag om een voorafgaandelijke grondige plaatsbeschrijving; 
13. vraag om maatregelene te nemen om de aanpalende bebouwing te behoeden voor scheuren of 

barsten; 
14. misleiding door aanvrager, waardoor een handelszaak in de te slopen bebouwing werd 

gerenoveerd; 
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15. verlies van klanten door de aanplakking van de bekendmaking van het openbaar onderzoek aan 
een handelszaak; 

16. verhogen van de parkeerdruk in de stationsomgeving, zeker doordat er 2 parkeerplaatsen te weinig 
worden voorzien (achter elkaar gelegen parkeerplaatsen mogen niet afzonderlijk worden geteld) en 
de bezoekersparkeerplaatsen ondergronds worden voorzien; 

17. verplichting om aan te sluiten op tenminste één van de aanpalende gebouwen aan de 
Stationsstraat; 

18. cliëntelisme doordat de bebouwing op Stationsstraat 105 verplicht werd om een groter bouwprofiel 
te voorzien, waarop deze aanvraag aansluit; 

19. de 4e bouwlaag kan niet als een teruggetrokken bouwlaag worden beschouwd; 
20. de bestaande bebouwing langs de Kleinebosweg verantwoordt het voorgestelde bouwprofiel niet; 
21. geen akkoord om tegen de noordoostelijke perceelsgrens te bouwen; 
22. de terrassen respecteren de maximale bouwdiepte van 13m niet (binnen denkbeeldig zadeldak); 
23. de groene binnentuin moet zeker aangelegd worden en mag later nooit verder verhard worden;
24. ontbreken van een motivatienota ter verantwoording van de afwijkingen op de gemeentelijke 

Algemene Stedenbouwkundige Verordening (ASV) en de impact ervan, met name inzake 
bouwhoogte en bouwlagen, achtertuinen, bovengrondse parkeerplaatsen voor bezoekers (art. 
5.1.1); 

25. te hoge woondichtheid (160 woningen per hectare). 
De beschrijvende nota stelt daarentegen dat het ontwerp niet voorziet in afwijkingen; 

26. verwoesting van aanpalende tuinen door bronbemaling; 
27. bevolkingstoename met ca. 70 personen, bovenop de recente 120 asielzoekers; 
28. onvoldoende uitrusting van de Kleinebosweg voor bijkomende parkeerplaatsen voor de bezoekers 

van dit project
29. onvoldoende brede bouwvrije strook (5m bij 4 bouwlagen); 
30. vraag voor een groene buffer aan de zuidelijke perceelsgrenzen; 
31. ontbreken van een watertoets, terwijl er schadeljke effecten zullen zijn door bronbemaling en 

terugdringen van het grondwaterpeil. 

De omgevingsambtenaar stelt vast dat de bezwaren geen betrekking hebben op de zaak der wegen.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 

1. kennis te nemen van de ingediende 12 bezwaarschriften van 15 personen; 
2. het wegtracé van de nieuwe voet-fietsverbinding tussen Stationsstraat en Kleinebosweg in het 

kader van het bouwen van 2 meergezinswoningen met 35 appartementen na sloop van de 
bestaande bebouwing te Beveren, Stationsstraat 97-105 en Kleinebosweg zn, met bijhorende 
modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend, goed te keuren; 

3. voornoemde wegenis niet bij het openbaar domein te laten inlijven. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de twaalf bezwaarschriften door vijftien personen naar aanleiding van het openbaar 
onderzoek over aanvraag OMV_2020153286-BG van Tom Vries namens NV APART Real Estate, Tuinwijk 62 
bus 2 te 2840 Rumst voor het bouwen van 2 meergezinswoningen met 35 appartementen na sloop van de 
bestaande bebouwing op Stationsstraat 97-105 en Kleinebosweg zn, te 9120 Beveren, kadastraal bekend als 
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Beveren 2e afdeling, sectie D, nummers 1098 B  3, 1098 F  4, 1098 N  4, 1098 P  4, 1098 S  4, 1098 T  4 en 1100 S 
 3, waarbij een voet-fietsverbinding wordt voorzien tussen de Stationsstraat en Kleinebosweg. 

Artikel 2
het wegtracé van de nieuwe voet-fietsverbinding met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de plannen 
ingetekend, goed te keuren.

Artikel 3
voornoemde wegenis niet bij het openbaar domein te lijven. 

17 2021_GR_00179 Vaststelling concessievoorwaarden nieuw horecapunt Fort 
Liefkenshoek - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Als bijlage vindt u het ontwerp van lastenboek met de concessievoorwaarden voor het nieuwe 
horecatrefpunt Fort Liefkenshoek. Het lastenboek is gebaseerd op de lastenboeken van het Koetshuis en 
Cultuurcafé Ter Vesten. Zo dient de concessionaris de volledige inrichting van het horecatrefpunt (keuken, 
koel- en bergruimte, toog, vast en los meubilair) op zich te nemen.

Daarna zijn een aantal bepalingen opgenomen die specifiek zijn voor de werking van het Fort:

 vaststelling openingsuren en sluitingsdagen in functie van bezoekuren Fort;
 accent leggen op laagdrempeligheid en familiegebeuren;
  geen privéfeesten of exclusieve afhuring tijdens de reguliere openingsuren;
 bij het nemen van reservaties steeds een vrije capaciteit van 50% voor toevallige bezoekers 

behouden (dit natuurlijk los van eventuele strengere bepalingen ten gevolge van de 
coronapandemie).

De concessie wordt verleend voor een proefperiode van 3 jaar. Na deze periode kan de overeenkomst 
verlengd worden voor een maximale duur van 15 jaar.

Gunningscriteria: visie en concept (50 punten) - inrichting (30 punten) - concessievergoeding (20 punten). 

De minimale concessievergoeding wordt vastgesteld op 1 500 EUR.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde concessievoorwaarden voor het nieuw horecapunt Fort Liefkenshoek goed te keuren 

18 2021_GR_00185 Addendum aan de bruikleenovereenkomst tussen Electrabel 
en de gemeente Beveren met betrekking tot enkele percelen 
te Kallo - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Het college verleende recent een omgevingsvergunning aan VZW Saeftinghe Ruitersclub voor de inrichting 
van een oefenpiste, graspiste, vergaderlokaal, opslagplaats en parking te Kallo (OMV 2020178431).

Het perceel waarop de opstallen zullen worden opgericht is eigendom van Electrabel dat betreffend perceel 
(samen met andere) in bruikleen heeft gegeven aan de gemeente sinds 2005. Op dezelfde locatie werden ook 
de lokalen van KSK Kallo opgericht.

Aan deze bruikleenovereenkomst dient een addendum te worden toegevoegd om het akkoord van 
Electrabel, als eigenaar van de grond, met de plannen van de ruitersclub vast te leggen. Dit neemt niet weg 
dat de oorspronkelijke bruikleenovereenkomst uit 2005 ten allen tijde door Electrabel kan opgezegd worden 
indien zij betreffende percelen zelf wensen te gebruiken voor het opnieuw ontwikkelen van economische 
activiteiten. Er zijn op heden geen indicaties van plannen in die richting.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het addendum aan de bruikleenovereenkomst af te sluiten met Electrabel met betrekking tot enkele 
percelen te Kallo in het kader van de op te richten opstallen door VZW Saeftinghe Ruitersclub goed te 
keuren.

19 2021_GR_00196 Voorlopige vaststelling ontwerp RUP "wijziging BPA 
Begraafplaats", herneming - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
PROCEDURE

Het college besliste in zitting van 20 april 2020 om over te gaan op een schriftelijke adviesvraag in plaats van 
de organisatie van een fysieke plenaire vergadering, dit gezien de huidige coronacrisis en conform VCRO art. 
2.2.20. 

Op 3 juni 2020 werd het RUP geadviseerd door de gecoro. Het advies is voorwaardelijk gunstig, waarbij 1) het 
minimaal aantal fietsstalplaatsen moest worden opgetrokken, 2) aandacht moest komen voor voldoende 
overdekte fietsstalplaatsen, 3) aandacht moest komen voor de combinatie tussen recreatie en de sereniteit 
van de begraafplaats, 4) aandacht moet komen voor voldoende buffering tussen recreatie en de 
begraafplaats. .

Op basis van de adviezen van de instanties  werd het voorontwerp herwerkt tot ontwerp RUP.

Op 12 oktober 2020 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.
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Na afloop van het openbaar onderzoek werd het dossier overgemaakt aan de hogere overheid. Gezien 
het ontbreken van het document MER ontheffing in het goedgekeurde voorontwerp moet de 
voorlopige vaststelling en het openbaar onderzoek hernomen worden. Het dossier is inhoudelijk 
ongewijzigd.

TOELICHTING RUP WIJZIGING BPA BEGRAAFPLAATS

Algemene doelstelling: herintekening BPA volgens huidige standaarden (flexibel)

Het oude plan was zeer gedetailleerd ingetekend en liet geen flexibiliteit toe, één van de redenen waarom 
het plan gewijzigd moest worden. Huidig plan werkt met flexibele overlappende zoneringen. Als het ware 
wordt één grote parkzone gecreëerd met daarin publieke en recreatieve functies. 

Creatie van een cluster publieke en recreatieve functies

Uitbreiding recreatiezone  (voetbal) aan de westelijke zijde van het plan. Hierbij wordt één volwaardig plein 
gecreëerd aan de zuidelijke zijde van de insteekweg, één oefenplein aan de noordelijke zijde van de 
insteekweg. Tussen het hoofdplein en de begraafplaats kan de noodzakelijke bebouwing (tribune, 
kleedkamers, cafeteria) terecht. 

Versterken van de bestaande recreatieve functies aan de zuidoostelijke zijde van het plan. De exacte locatie 
van deze functies klopte niet met de intekening van het oude BPA, dit is rechtgezet. 

Mogelijkheid tot creatie van nieuwe publiek toegankelijke functie aan de oostelijke zijde van het plangebied. 
Deze percelen worden momenteel gebruikt als weiland en zijn volgens het oude BPA ingetekend als 
groenzone. Er wordt voorgesteld om een deel van deze zone te gebruiken voor volkstuintjes en een deel voor 
een plukboerderij. Beide functies hebben een rechtstreeks nut voor de omliggende wijk. Gezien deze 
gronden geen eigendom zijn van de gemeente dient een voorkooprecht ingetekend te worden. Hiernaast is 
het aan te raden met de eigenaar in overleg te gaan om een mogelijke gebruiksovereenkomst / aankoop 
mogelijk te maken. 

Bevestigen van een goede bereikbaarheid en voldoende parkeervoorzieningen

Het plan voorziet een verdere toegankelijkheid van de begraafplaats en recreatie door een verweving van 
het gebied met omliggende trage wegen. De doorgankelijkheid van het plangebied wordt gemaximaliseerd 
(enkel voor de trage weggebruiker). Aansluiting kan gemaakt worden op het Levergem. 

Hiernaast worden de bestaande sterke parkeervoorzieningen efficiënt ingericht en uitgebreid. Een belangrijk 
element was het behoud van de bestaande dreef. Voorstel is om de oostelijke gracht tegen de hondenschool 
in te buizen voor uitbreiding van de parking. Hierdoor kan een dubbele parkeerweg met schuine 
parkeerplaatsen ingericht worden (hoek 60° ipv. 90°). Hierdoor ontstaan 30 bijkomende parkeerplaatsen en 
drie bijkomende parkeerplaatsen voor mensen met een verminderde mobiliteit. Dit brengt het totaal aantal 
parkeerplaatsen op 105 (maximaal in te richten naargelang noodzaak). Aansluitend op de ingang van de 
begraafplaats en de nieuwe wegel naar de voetbalzone wordt een afzetzone gecreëerd. 

De parkeervoorzieningen voor de nieuwe recreatiezone (voetbal) wordt bijgevolg volledig verwerkt in de 
bestaande (uit te breiden) parking. Hierdoor blijft de Kromstraat gevrijwaard. De parking takt rechtstreeks 
aan op de nieuwe recreatiezone met een nieuw te creëren doorsteekweg tussen de parking en de voetbal. 
Deze doorsteekweg zal op of langs de aanwezige gracht lopen. 

Wegwerken ongewenste uitdoofscenario's
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Het oude BPA voorzag een uitdoofscenario voor de woning gelegen in de Kromstraat (aan de dienstweg) en 
voor de loods aan de achterzijde van de Glazenleeuwstraat. Beide uitdoofscenario's zijn onwenselijk en 
worden weggewerkt.

Mits akkoord van de gemeenteraad wordt het bijgevoegde ontwerp-RUP wijziging BPA begraafplaats, 
bestaande uit een toelichtingsnota, een plan voorkooprecht, een grafisch register m.b.t. planbaten en 
planschade, een grafisch plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften voorlopig vastgesteld.

Ontheffing MER toe te voegen aan GR besluit uiterlijk 21/6. Indien ontheffing nog niet ontvangen moet 
voorlopige vaststelling uitgesteld naar de daarop volgende gemeenteraad. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp gemeentelijk RUP Wijziging BPA Begraafplaats, bestaande uit een toelichtingsnota, een plan 
voorkooprecht, een grafisch plan, een grafisch register met betrekking tot planbaten & -schade én 
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften voorlopig vast te stellen.

20 2021_GR_00189 Vaststellen lastvoorwaarden en gunningswijze voor het 
aanstellen van een ontwerper voor de renovatie en 
uitbreiding van een sporthal te Beveren. - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Er dient een ontwerper te worden aangesteld voor de renovatie en uitbreiding van een gevechtssporthal te 
Beveren.
De site betreft het sportcomplex “Sportpark” Beveren. Het bestaat uit een recent gebouwde topsporthal 
(2017), hierin heeft volleybalclub Asterix-AVO zijn intrek. De overige delen van het complex bestaan uit een 
oudere sporthal met voorheen zwembad. Het voormalige zwembad werd enkele jaren geleden met beperkte 
middelen omgevormd tot bijkomende sportzalen in functie van de noodzaak voor de verschillende 
gevechtssportclubs. Deze gebouwen dateren van midden jaren ’70 en kregen in 1986 een annex met 
administratief deel en toen subtropisch gedeelte van het zwembad (nu in gebruik als VIP-ruimte bij de 
topsporthal). 
Het gedeelte van het oude zwembad heeft te kampen met meerdere kleine en grote problemen waarvoor nu 
een oplossing wordt gezocht.

In zitting van 21 januari 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist een ontwerper aan te 
stellen die de visie concreet kan uitwerken en de werken kan begeleiden door de verschillende fases heen.

De uitgave voor de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de renovatie en uitbreiding van een 
sporthal te Beveren” wordt geraamd op 613 049,61 EUR exclusief btw of 741 790,03 EUR inclusief 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot het aanstellen van een ontwerper voor de renovatie en uitbreiding van een sporthal te Beveren.

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 613 049,61 EUR exclusief 
btw, of 741 790,03 EUR inclusief btw.

Artikel 3
als gunningswijze de mededingingsprocedure met onderhandeling te kiezen.

21 2021_GR_00184 Huurcontract OLVG-school te Melsele in het kader van de 
tijdelijke verhuis van de kunstacademie - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Gelet op de verbouwingen aan de kunstacademie te Beveren, zullen een aantal lessen gegeven worden in de 
lokalen van de VLS OLVG-school te Melsele.

Het gaat om een 40-tal uren per week. Het schoolbestuur vraagt hiervoor een wekelijkse vergoeding van 280 
euro (1 120 euro per maand). Deze vergoeding lijkt niet overdreven en ligt in de lijn van wat de gemeente 
vraagt voor het gebruik van de lokalen op de Freethielsite voor volwassenenonderwijs.

De dienst onderwijs geeft positief advies.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde huurovereenkomst met betrekking tot enkele lokalen in de VLS OLVG-school te Melsele in 
het kader van de tijdelijke verhuis van de kunstacademie goed te keuren.

22 2021_GR_00153 Publieke verkoop van een te renoveren hoeve met 
aanpalende gronden, Nieuwlandstraat 5 te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college ging in zitting van 21 december 2020 principieel akkoord met de verkoop de hoeve 
Nieuwlandstraat 5 in Melsele met aanpalende gronden.

Deze hoeve met gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie D nummers 1309B, 1310C, 1314N en 1314T 
en heeft een totale oppervlakte van 7 264 m².
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Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 3 mei 2021 kan voormeld onroerend 
goed verkocht worden voor een minimumbedrag van 368 500 EUR (+ 12,5% administratieve kosten). En dit 
via de procedure publieke verkoop met biedingen onder gesloten omslag met recht van hoger bod.  

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de te renoveren hoeve met aanpalende gronden, Nieuwlandstraat 5 in Melsele, kadastraal gekend 9de 
afdeling, sectie D nummers 1309B, 1310C, 1314N en 1314T met een totale oppervlakte van 7 264 m² publiek 
te verkopen voor een minimumbedrag van 368 500 EUR (+ 12,5% kosten) via de procedure van biedingen 
onder gesloten omslag met recht van hoger bod;

Artikel 2
de verkoopsprocedure (publiciteit,...) hiervoor op te starten.

23 2021_GR_00152 Verkoop perceel grond, Schaarbeekstraat te Melsele - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college ging in zitting van 22 juli 2020 principieel akkoord met de verkoop van een perceel 
gemeentegrond in de Schaarbeekstraat in Melsele aan Intergem voor de oprichting van een nieuwe 
elektriciteitscabine.

Het perceel is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie F deel van nummer 469F.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Annelies De Troyer, beëdigd landmeter te Sint-Niklaas 
op 2 maart 2021, heeft het perceel een oppervlakte van 25,61 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Annelies De Troyer op 10 mei 2021, werd er een 
akkoord bereikt voor deze verkoop.
De compromis werd reeds ondertekend.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een perceel gemeentegrond in de Schaarbeekstraat in Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie F deel 
van nummer 469F met een oppervlakte van 25,61 m², te verkopen aan Intergem voor de oprichting van een 
elektriciteitscabine;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

24 2021_GR_00172 Verkoop van 2 bouwgronden op de hoek Melseledijk-
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Brielstraat te Melsele - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het college verleende in zitting van 16 september 2019 een omgevingsvergunning voor de gemeentelijke 
verkaveling van 2 bouwgronden op de hoek van de Melseledijk en de Brielstraat in Melsele.
Deze gronden zijn kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B deel van nummers 793W, 793X en 796K. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 28 
november 2019 heeft lot 1 een oppervlakte van 376,47 m² en lot 2 een oppervlakte van 302,41 m².

De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 17 december 2019 akkoord met de verkoop van deze 
gronden conform de procedure publieke verkoop met biedingen onder gesloten omslag met recht van hoger 
bod. De minimumprijs werd voor lot 1 vastgelegd op 110 000 EUR en voor lot 2 op 100 000 EUR conform het 
schattingsverslag opgemaakt door Teccon op 25 september 2019.

De basisakte voor deze verkaveling werd verleden op 20 januari 2020.

De nodige publiciteit werd gevoerd en op 2 april 2021 werd de kandidaturenlijst afgesloten. Voor elk perceel 
ontvingen we één geldige kandidatuur.
De compromissen werden reeds ondertekend en de voorschotten overgeschreven.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
2 bouwgronden op de hoek van de Melseledijk en de Brielstraat in Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, 
sectie B deel van nummers 793W, 793X en 796K met een respectievelijke oppervlakte van 376,47 m² en 
302,41 m² te verkopen;

Artikel 2
het ontwerp van aktes goed te keuren.

25 2021_GR_00169 Wijziging rechtspositieregeling inzake deeltijdse 
werkhervatting voor statutaire personeelsleden in 
disponibiliteit - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het huidig Besluit Vlaamse Regering rechtspositieregeling voorziet geen mogelijkheid om een combinatie 
toe te laten van disponibiliteit en deeltijdse werkhervatting.

Wanneer een vastbenoemde medewerker afwezig is wegens ziekte en de ziektedagen zijn uitgeput, valt deze 
medewerker terug op 60% van zijn loon (=disponibiliteit).

Deze status van non-activiteit is wettelijk (nog) niet te combineren met een deeltijdse/progressieve 
werkhervatting.

In afwachting van een aanpassing van het besluit (door de Vlaamse Regering), wordt voorgesteld om de 
rechtspositieregeling wijzigen.
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Waarbij een statutair personeelslid maximaal gedurende 6 maanden op de hele loopbaan gebruik kan 
maken van de deeltijdse werkhervatting (dienstvrijstelling in het kader van deeltijdse werkhervatting).
De periode dat de persoon in kwestie niet werkt, wordt dan gelijkgesteld met een vorm van dienstactiviteit 
en wordt aan 100% betaald.

De deeltijdse werkhervatting dient steeds door de arbeidsgeneesheer goedgekeurd te worden en periodiek 
geëvalueerd/opgevolgd te worden door de arbeidsgeneesheer.

De minimumperiode van opname is telkens één maand en de maximale duur van 6 maanden geldt 
onafhankelijk de prestatiebreuk/aanstellingsbreuk (50%/...).

Het voorstel werd voorgelegd aan de syndicale organisaties op 27 april 2021 met een protocol van akkoord 
tot gevolg. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan om volgend artikel toe te voegen in de rechtspositieregeling:

art.190 §3

Indien het statutair personeelslid een deeltijdse werkhervatting wenst aan te vragen, maar de ziektedagen 
uitgeput zijn, kan de medewerker beroep doen op dienstvrijstelling in het kader van deeltijdse 
werkhervatting. Hierbij kan het statutair personeelslid maximaal gedurende 6 maanden op de hele loopbaan 
gebruik kan maken van de deeltijdse werkhervatting.

De periode dat het personeelslid niet werkt, wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en wordt aan 100% 
betaald.

De deeltijdse werkhervatting dient steeds door de arbeidsgeneesheer goedgekeurd te worden en periodiek 
geëvalueerd/opgevolgd te worden door de arbeidsgeneesheer.

De minimumperiode van opname is telkens één maand en de maximale duur van 6 maanden geldt 
onafhankelijk de prestatiebreuk/aanstellingsbreuk (50%/...).

26 2021_GR_00170 Wijziging rechtspositieregeling en arbeidsreglement inzake 
vergoeding voor telewerk - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In de raad van 27 december 2019 werd het reglement "telewerken"  goedgekeurd en toegevoegd aan het 
arbeidsreglement.

Vanuit het beleid wordt voorgesteld om een vergoeding te voorzien van 10 EUR/maand bij structureel 
telewerken en verplicht telewerken ihkv coranamaatregelen.

Als ingangsdatum wordt 1 januari 2021 voorgesteld waarbij de medewerker 2 keer per maand dient te 
telewerken om het recht op deze vergoeding te bekomen.
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De vergoeding zal 2x per jaar worden uitbetaald (samen met de fietsvergoeding).

Het voorstel werd voorgelegd aan de syndicale organisaties op 27 april 2021 met een protocol van akkoord 
tot gevolg.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan om het aangepast reglement "telewerken" toe te voegen aan het arbeidsreglement.

Artikel 2
akkoord te gaan om volgend artikel toe te voegen in de rechtspositieregeling:

art. 169 tris

In het kader van de "bureauvergoeding" (Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor 
thuiswerk) voorziet gemeente Beveren een vergoeding van 10 EUR/maand bij structureel telewerk en 
verplicht telewerken ihkv coranamaatregelen. Deze vergoeding wordt uitbetaald vanaf 1 januari 2021. 

De medewerker dient minimaal 2x per maand te telewerken om het recht op deze vergoeding te bekomen.

27 2021_GR_00171 Wijziging arbeidsreglement inzake wijziging uurrooster in 
functie van baliewerking op zaterdag - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In het kader van de dienstverlening/openingsuren van het nieuw gemeentehuis, is de insteek om de 
openingsuren van het sociaal huis en het gemeentehuis op elkaar af te stemmen in het nieuwe gebouw.

Dit houdt in dat er enerzijds een baliewerking zal zijn voor bepaalde diensten (afdeling vrije tijd en afdeling 
maatschappelijke dienstverlening) op zaterdag (wijziging uurrooster). 

En anderzijds dat er één gemeenschappelijke verlofregeling ivm brugdagen van toepassing zal zijn op alle 
medewerkers van het gemeentehuis (ipv de afwijkende verlofregeling van het sociaal huis).

Het voorstel werd voorgelegd aan de syndicale organisaties op 27 april 2021 met een positief advies tot 
gevolg.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan om het arbeidsreglement te wijzigen (ifv baliewerking op zaterdag) alsvolgt:

1.     administratief personeel 

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/9ab46041-d0bf-4438-b707-e7b847c4794c
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/9ab46041-d0bf-4438-b707-e7b847c4794c
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x Het administratief personeel valt onder de toepassing van het systeem van variabele werktijd en maakt 
gebruik van het uniforme glijtijdsysteem voor de administratie.
x Voor de personeelsleden die op regelmatige basis weekend- en avondprestaties leveren, worden deze als 
normale arbeidstijd beschouwd. Deze prestaties worden onmiddellijk gecompenseerd tijdens de 
daaropvolgende week. Omwille van dienstbelang en mits goedkeuring door de algemeen directeur kan door 
de leidinggevende van deze regeling afgeweken worden.
Het betreft volgende functiegroepen:
* baliemedewerkers burgerzaken
* baliemedewerkers infodienst
* baliemedewerkers stedenbouw
* baliemedewerkers onthaal

* baliemedewerkers afdeling vrije tijd

* baliedemedewerkers afdeling maatschappelijke dienstverlening

Artikel 2
akkoord te gaan om de regeling met betrekking tot de brugdagen van toepassing te maken op de 
medewerkers van de afdeling maatschappelijke dienstverlening.

28 2021_GR_00195 Het vernieuwen van de hospitalisatieverzekeringen 
(Gemeente+OCMW) gedurende 2022-2025  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De contractuele einddatum van onze hospitalisatieverzekeringen eindigt op 31/12/2021. 
Er dient dus opnieuw een aanbesteding te gebeuren voor de komende 4 jaar.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

De uitgave voor de Gemeente Beveren wordt geraamd op 394 000,00 EUR inclusief btw.
De uitgave voor het OCMW wordt geraamd op 530 000,00 EUR inclusief btw.
De totale uitgave op 4 jaar wordt geraamd op 924 000,00 EUR inclusief btw of 763 636,36 EUR exclusief btw.

In het kader van de opdracht werd er een selectieleidraad (1ste fase) opgesteld door het bureau AON.
AON zal binnenkort het lastenboek (2de fase) bezorgen. Deze 2de fase zal worden geagendeerd op de 
gemeenteraad van 31 augustus.

Het dossier staat geagendeerd op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn om de Gemeente 
Beveren aan te duiden als opdrachtgever om de aanbestedingsprocedure te voeren.

De dienst Overheidsopdrachten en Juridische zaken geeft een gunstig advies.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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principieel tot het vernieuwen van de hospitalisatieverzekeringen (Gemeente+OCMW) gedurende 2022-2025.

Artikel 2
de selectiedraad en de raming goed te keuren voor de vermoedelijke som van 924 000 EUR inclusief btw of 
763 636,36 EUR exclusief btw.

Artikel 3
als gunningswijze de mededingingsprocedure met onderhandeling te kiezen.

29 2021_GR_00187 Gemeentelijk basisonderwijs: wijzigingen schoolreglement 
vanaf 1 september 2021 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het vigerende schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021 werd door de gemeenteraad goedgekeurd in 
zitting van 30 juni 2020.

Als bijlage wordt een voorstel tot wijziging van het schoolreglement voor het schooljaar 2021-2022 aan de 
gemeenteraad voorgelegd.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
* artikel 4 - 6° (blz. 5): Nieuwe toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs voor vijfjarigen (wordt 
toegevoegd)

Hoofdstuk 4: Kostenbeheersing
* artikel 7 § 3 (blz. 9): Minder scherpe maximumfactuur: 450 euro ipv 445 euro (wordt vervangen)

Hoofdstuk 13: ICT-materiaal ter beschikking gesteld door de school, gebruik van smartphone, eigen tablet / 
laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en sociale media (wordt vervangen)
* artikel 35 (blz. 34): het volledige artikel wordt toegevoegd
* artikel 36 (blz.35): ...eigen tablet, eigen laptop... (wordt toegevoegd)

Hoofdstuk 15: Leerlingenbegeleiding

* artikel 45 (blz. 37) : het volledige artikel wordt toegevoegd
* artikel 47 (blz.40) : Bij volgende infectieziekten neemt de schooldirecteur contact met het CLB (lijst wordt 
vervangen)
* artikel 48 (blz.40) : Multidisciplinair leerlingendossier (wordt toegevoegd)

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement van het Gemeentelijk basisonderwijs met ingang van 1 
september 2021 goed te keuren.

30 2021_GR_00174 Gemeentelijk Technisch Instituut: wijzigingen 
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schoolreglement vanaf 1 september 2021 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het vigerende schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021 werd door de gemeenteraad goedgekeurd in 
zitting van 30 juni 2020.

Als bijlage wordt een voorstel tot wijziging van het schoolreglement voor het schooljaar 2021-2022 aan de 
gemeenteraad voorgelegd.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement van het Gemeentelijk Technisch Instituut met ingang 
van 1 september 2021 goed te keuren.

31 2021_GR_00176 Agenda Algemene Vergadering PEVA-vzw Gemeentelijk 
Cultuurcentrum Beveren van 30 juni 2021 - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
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 overeenkomstig 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 vooraf ter kennis moet worden gegeven aan de Gemeenteraad.

Artikel 7 §1 van de statuten van de PEVA-vzw bepaalt dat de gemeente Beveren als lid vertegenwoordigd 
wordt in de Algemene Vergadering door de schepen van cultuur.

 De Raad van Bestuur van de PEVA-vzw stelde de agenda van de Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden 
op woensdag 30 juni 2021, vast als volgt:

1. Verslag van de Algemene Vergadering van 18 november 2020: goedkeuring en opvolging
2. Jaarrekening vzw 2020 en extern controleverslag: bespreking en goedkeuring
3. Verlening van kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2020: goedkeuring
4. Begrotingswijziging vzw 2021: bespreking en vaststelling
5. Begroting vzw 2022: bespreking en vaststelling
6. Statutenwijziging: wijziging adres maatschappelijke zetel ten gevolge verhuis gemeentehuis
7. Rondvraag en mededelingen

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van deze agenda.

Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de agenda van de Algemene Vergadering van de PEVA-vzw GCC Beveren van 30 juni 
2021.

32 2021_GR_00188 Opvolging gemeenteraadscommissies - Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Dhr. André Buyl en Jozef Schelfhout hebben te kennen gegeven niet meer tot de fractie Vlaams Belang te 
behoren.

Gelet op het DLB en het huishoudelijk reglement kunnen zij niet langer lid zijn van de 
gemeenteraadscommissies waarvan zij lid waren. De fractie waartoe beide leden behoorden, behoudt wel 
zijn oorspronkelijk aantal leden in de commissies.

Dhr. Buyl was lid van de eerste en vierde gemeenteraadscommissie.

Wat betreft de eerste gemeenteraadscommissie werd in de oorspronkelijke voordrachtsakte mevrouw 
Marijke De Graef als opvolger aangeduid. Zij zal bijgevolg vanaf eerstvolgende commissie dit mandaat 
opnemen.

Wat betreft de vierde gemeenteraadscommissie dient er, conform het huishoudelijk reglement (art. 34 en 
volgende) er een nieuwe kandidaat te worden voorgedragen via een voordrachtsakte. 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad werd er  tijdig en rechtsgeldig ondertekend een voordrachtsakte 
bezorgd voor de vierde gemeenteraadscommissie. Uit deze akte blijkt dat De Schepper Kathleen vanaf 
heden zal zetelen als stemgerechtigd gemeenteraadslid voor de fractie Vlaams Belang in voormelde 
commissie.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het mandaat van Marijke De Graef als lid van de eerste gemeenteraadscommissie en Kathleen De Schepper 
als lid van de vierde gemeenteraadscommissie vast te stellen.

33 2021_GR_00190 Adviesraad Toerisme: aanpassing van de statuten - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In zitting van 25 oktober 2016 keurde de gemeenteraad de oprichting goed van de Adviesraad voor 
Toerisme. De installatievergadering vond plaats op 28 februari 2017.

In zitting van 19 oktober 2020 besliste het college van burgemeester en schepen aan de adviesraad Toerisme 
een jaarlijkse werkingstoelage toe te kennen van 5 000 EUR. Voor het beheer van de geopende KBC-rekening 
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KBC BE48 7330 5893 6927 wordt er een penningmeester binnen de adviesraad aangesteld. Deze functie is 
niet voorzien in de actuele statuten. Deze fundamentele wijziging wordt samen met enkele kleinere 
wijzigingen opgenomen in de statuten van de adviesraad Toerisme. Een overzicht van de wijzigingen:

 Art. 1: weglaten oud adres gemeentehuis
 Art 5: weglaten OCMW Beveren en OCMW raadslid
 Art 10: toevoegen van het kiezen van een penningmeester in de vergadering
 Art 12: wijziging rol secretaris. Vanaf nu maakt de secretaris  het verslag op van de vergaderingen en 

legt dit ter goedkeuring voor op de eerstvolgende vergadering. De ondertekening van het 
goedgekeurd verslag door de voorzitter en secretaris wordt weggelaten zodat dit ook digitaal kan 
afgehandeld worden.

 Art 13: de van rol van penningmeester wordt toegevoegd. Vanaf nu maakt hij/zij een begroting en 
een financieel verslag op, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de vergadering.

 Art 14: de rol van gemeentelijke ambtenaar wijzigt. De verslaggeving gaat naar de secretaris.

De wijzigingen in de statuten van de adviesraad Toerisme zijn besproken en aanvaard in de adviesraad van 
26 april 2021 en bekrachtigd door het college in zitting van 17 mei 2021.

Een gecoördineerde versie van de statuten met de verwerkte aanpassingen vindt u als bijlage.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met volgende aanpassingen in de statuten van de Adviesraad voor Toerisme:

 Art. 1: weglaten oud adres gemeentehuis
 Art 5: weglaten OCMW Beveren en OCMW raadslid
 Art 10: toevoegen van het kiezen van een penningmeester in de vergadering
 Art 12: wijziging rol secretaris. Vanaf nu maakt de secretaris  het verslag op van de vergaderingen en 

legt dit ter goedkeuring voor op de eerstvolgende vergadering. De ondertekening van het 
goedgekeurd verslag door de voorzitter en secretaris wordt weggelaten zodat dit ook digitaal kan 
afgehandeld worden.

 Art 13: de van rol van penningmeester wordt toegevoegd. Vanaf nu maakt hij/zij een begroting en 
een financieel verslag op, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de vergadering.

 Art 14: de rol van gemeentelijke ambtenaar wijzigt. De verslaggeving gaat naar de secretaris.

34 2021_GR_00173 Vaststelling mandaten vzw Toerisme Waasland - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren is werkend lid van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.

De vereniging heeft als missie het bijdragen tot de ontwikkeling, promotie en kwaliteitsbewaking van het 
toeristisch aanbod binnen haar werkingsgebied. Haar taken weerspiegelen deze missie.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 februari 2019 werd mevrouw Elfriede De Puysseleyr, deskundig 
medewerkster dienst Toerisme, aangeduid als vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren voor de 
algemene vergaderingen van Toerisme Waasland vzw.
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Ook werd voormelde tijdens dezelfde zitting aangeduid namens de gemeente Beveren als kandidaat voor de 
raad van bestuur voor Toerisme Waasland vzw.

Na informering bij vzw Toerisme Waasland zijn voormelde mandaten politieke mandaten, en is het 
aangewezen om mevrouw Elfriede De Puysseleyr te vervangen door een politiek mandataris 

Het college stelt voor om mevrouw Inge Brocken, schepen en reeds lid voor de algemene vergaderingen, 
door de raad te laten aanduiden als kandidaat voor de raad van bestuur van Toerisme Waasland.

Vervolgens dient de gemeenteraad iemand aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van vzw Toerisme Waasland en dit ter vervangen van Elfriede De Puysseleyr.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de aanduiding van schepen Inge Brocken, Gentseweg 315 te Haasdonk, als lid van de 
raad van bestuur van vzw Toerisme Waasland.

Artikel 2
akkoord te gaan met de vervanging van Elfriede De Puysseleyr als lid van de algemene vergadering van vzw 
Toerisme Waasland en hiervoor een politiek mandataris aan te duiden.

35 2021_GR_00201 Ten verzoeke van Groen:  PFOS-verspreiding grondgebied 
Beveren  - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De laatste weken is het aantal verontrustende berichten met betrekking tot PFOS-verontreiniging in de 
werfzone van het Oosterweelproject en op het grondgebied Zwijndrecht niet meer bij te houden. 
Wetenschappelijk onderzoek van de UAntwerpen toonde aan dat de vervuiling van de 3M zich mogelijk tot 
15 km van de site heeft verspreid. Dit betekent dat de vervuiling ook een impact zou hebben op een deel van 
het grondgebied van Beveren. Zowel burgers, die vaak zelf een moestuin of kippen hebben, als 
landbouwbedrijven die binnen de perimeter liggen willen - terecht - snel duidelijkheid over de mogelijke 
gevolgen van de vervuiling voor hun gezondheid en bedrijfsvoering.

 De gezondheid van de bevolking gaat voor op alles. Daar zijn we het allemaal over eens. Net daarom is er 
een blik nodig op verleden, heden en toekomst. Er is nood aan transparante correcte informatie op basis van 
wat reeds geweten is, er is nood aan duidelijkheid over de reeds gezette en geplande stappen en er zijn 
garanties nodig voor de volksgezondheid nu en in de toekomst. 

1. Welke reeds uitgevoerde of geplande onderzoeken zijn er op dit moment? Vanaf wanneer zijn de 
resultaten beschikbaar en zal er in kaart kunnen gebracht worden waar de vervuiling op ons 
grondgebied mogelijks zorgwekkend is? 

2. Wat moeten burgers en landbouwbedrijven doen met de gewassen van landbouwbedrijven binnen 
de risicozone, (klein)vee, eieren, melk, kaas,… en waar kunnen ze opgelopen schade melden?

3. Kunnen burgers zelf bodemstalen laten nemen van hun (moes)tuin? 
4. Welke stappen heeft de gemeente reeds gezet sinds het nieuws bekend is geraakt dat niet enkel het 

grondwater maar ook de bodem mogelijks vervuild zou zijn? Welke contacten zijn er ondertussen 
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geweest of zijn gepland met Lantis, OVAM, Karl Vranken (die op vraag van de Vlaamse regering de 
aanpak van de PFOS-verontreiniging coördineert), kabinet Demir, kabinet minister Beke, het 
Agentschap Zorg en Gezondheid en het Federaal Agentschap van Voedselveiligheid van de 
Voedselketen?

5. Er werd PFAS gebruikt in blusschuim bij de brandweer. Is dat nog steeds het geval? Is er mogelijke 
historische vervuiling hierdoor op de site van de brandweer? Welke initiatieven neemt het bestuur 
hiervoor? 

6. Hoe zal de gemeente de gezondheid van haar inwoners beschermen voor risico’s in de toekomst 
wetende dat PFAS zich vanaf lozing via verschillende routes kan verspreiden in het milieu: de 
uitloging van grond naar grondwater, vervolgens de verspreiding via grondwater; de verspreiding 
via de lucht en de depositie in de bodem of het oppervlaktewater; de verspreiding door 
verontreinigd slib, grondverzet of baggeren. 

7. Is de gemeente van plan om juridische stappen te ondernemen tegen 3M? 
8. Op welke momenten en via welke kanalen heeft de gemeente informatie ontvangen over mogelijke 

PFOS-vervuiling op eigen grondgebied? Kan er een tijdlijn gegeven worden ter informatie?
9. Was de gemeente de voorbije jaren op de hoogte van de vervuiling in de naburige gemeenten? 

Waren er rapporten ter beschikking? Werd de gemeente geïnformeerd door ministers in huidige of 
vorige legislatuur of door partijvoorzitters die in 2017 reeds op de hoogte werden gebracht van de 
vervuiling?

10. Welke lessen trekt de gemeente uit de huidige actualiteit? 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: PFOS-verspreiding grondgebied Beveren.

36 2021_GR_00202 Ten verzoeke van Vooruit: gemeentelijke aanpak van de 
PFOS-vervuiling - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Vooruit Beveren kijkt met verbijstering naar de manier waarop de PFOS-saga zich ontrolt in onze achtertuin. 
Het is een kroniek van een decennialang aangekondigd en desondanks onder de mat geveegd 
gezondheidsdrama. Vanaf de jaren zeventig tot 2000 produceerde 3M het chemisch onafbreekbare product 
PFOS. Tot ver in de omgeving van 3M raakte de bodem vervuild. PFOS stapelt zich op in alles wat groeit, ook 
in mensen. Tal van verhoogde gezondheidsrisco’s zijn het gevolg.

Alhoewel de schadelijke vervuiling al twintig jaar bekend is, zijn wij als inwoners van de streek nooit deftig 
geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s en eventuele voorzorgsmaatregelen. Het stof is pas beginnen 
opwaaien door de noodzakelijke graafwerken voor het Oosterweelproject.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vaardigde 4 sets van voorzorgsmaatregelen uit: een set voor 
een perimeter van 0 tot 1,5 km, van 1,5 tot 5 km, van 5 tot 10 km en voor gans Vlaanderen. Bedoeling is om al 
wie in zo een perimeter woont te beschermen tegen blootstelling aan PFOS. En dit in afwachting van meer 
meetresultaten over de verspreiding en concentratie van en meer kennis over de gezondheidseffect van 
langdurige blootstelling aan deze ‘eeuwige chemicaliën’.
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Daarnaast onderzoekt het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) of het ook 
nodig is maatregelen te treffen voor groenten, fruit, zuivel, vlees, … wat landbouwers hier produceren 
bestemd voor de handel.

Zowel de inwoners van Beveren als de landbouwers hebben een grote nood aan duidelijkheid. We danken 
het gemeentebestuur voor de bezorging  van de bewonersbrief die tot op straatniveau verhelderde wie in 
welke perimeter rond 3M woont. Samen met het bestuur kijken we ook uit naar de resultaten van de 
bijkomende metingen die het bestuur heeft aangevraagd. Vooruit Beveren blijft echter met volgende vragen 
zitten aan het gemeentebestuur:

 Tegen wanneer kunnen de inwoners beschikken over gedetailleerde meetresultaten van de 
intensiteit van de contaminatie tot op niveau van hun woonst / tuin?

 Tegen wanneer kunnen land- en tuinbouwers verheldering krijgen over de contaminatie van hun 
gronden en de gevolgen voor hun handel?

Daarnaast wil Vooruit Beveren het gemeentebestuur vragen om:

 Er bij OVAM (Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) op aan te dringen om de huidige bouwkundige 
maximumwaarden voor PFOS in grond (= 70 microgram per kilogram) aan te scherpen op basis van 
het meest recente wetenschappelijk onderzoek.

 Aan OVAM te vragen een meer gedetailleerde contaminatie-analyse te maken voor gans de 
gemeente tot op perceelniveau.

 Aan het Agentschap Zorg en Gezondheid te vragen een meer gedetailleerde risicoanalyse te maken
 Contact op te nemen met de Oosterweel-bouwheer Lantis met de vraag of er al vervuilde PFOS-

grond na verdunning hergebruikt werd op grondgebied Beveren en met een verbod om dit alsnog te 
doen.

 Een speciale en breed te volgen commissie te organiseren met een voorstelling van update van de 
meetresultaten van de PFOS-vervuiling en mogelijke aanpak hiervan en dit met o.a. externe 
deskundigen van 3M, OVAM, Agentschap Zorg en Gezondheid en het kabinet van minister Demir.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vooruit volgend punt te behandelen: gemeentelijke aanpak van de PFOS-vervuiling.

37 2021_GR_00203 Ten verzoeke van Open Vld: laadpaal-plan voor Groot Beveren 
- Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De steden en de auto’s van de toekomst zullen groen zijn, we moeten zien dat ook Beveren tegen 2026, er klaar 
voor zal zijn.  Concrete plannen zijn nu nodig, willen we tijdig onze doelstellingen behalen om op ons 
grondgebied voldoende laadpalen aan te bieden.  

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil de lokale besturen een handleiding met 
modelbesluiten aangaande hun laadpaal-plan bezorgen en hen ondersteunen in het uitrollen van goede 
initiatieven.  Binnenlands Bestuur vraagt aan de lokale besturen dat ze zouden aangeven hoeveel laadpalen 
ze in hun gemeente willen en op welke manier ze dit willen realiseren.  
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Enkele eenvoudige gemeenteraadsbeslissingen kunnen het gebruik van elektrische wagens enorm 
stimuleren.  

Daarom stellen wij volgende 5 actiepunten voor:

 Laadkabels op de stoep toelaten, dit zorgt echter voor toegankelijkheidsproblemen en vraagt een 
aanpassing van het politiereglement.  Er bestaan tevens speciale stoeptegels waar de kabel op een 
eenvoudige en veilige manier kan ingelegd worden.  Kan de gemeente dit niet steunen met toelagen 
via het Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP ?

 Gebruikers van elektrische wagens belonen door gratis parkeren toe te staan, wanneer ze laadpalen 
niet langer bezet houden dan noodzakelijk.

 Samenwerkingsakkoorden afsluiten met bedrijven en winkels.   Wanneer zij een privé parking 
openstellen voor buurtbewoners die na de openingsuren gebruik kunnen maken van laadpalen die 
daar door de gemeente werden geïnstalleerd.  (supermarkten, benzinestations, 
bedrijvenparken,….)

 Bouwreglementen aanpassen zodat projectontwikkelaars onverkochte parkeerplaatsen 
gemakkelijk kunnen omzetten in publieke laadplaatsen

 Het principe “Paal volgt Wagen” beter bekend maken bij het brede publiek. Dit houdt in dat burgers 
zich niet moeten bezighouden met administratie en vergunningen wanneer een laadpaal 
aangevraagd wordt.  De organisatie die de paal installeert neemt alle formaliteiten op zich met de 
gemeente en de netwerkbeheerder.

Enkel wanneer voldoende laadpalen ter beschikking staan kunnen we ons wagenpark aanpassen aan een 
nieuwe toekomst.  Laten we daar ook in Beveren dringend werk van maken.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: laadpaal-plan voor Groot Beveren.

38 2021_GR_00204 Ten verzoeke van Beveren 2020:  vervuilde grond PFOS - 
Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op vorige GR stelde de fractie van Beveren 2020 In het kader van de met PFOS vervuilde gronden reeds 
vragen naar mogelijke contaminatie met PFOS op het grondgebied van Beveren. Meer bepaald met 
betrekking tot het uitgebreide grondverzet in en om het Logistiek Park Verrebroek en bij de aanleg van een 
stuk nieuwe buffer ter hoogte van de Schoorhavenweg. In het antwoord van schepen Kegels werd gesteld 
dat niet kan uitgesloten worden dat daarbij mogelijk gecontamineerde grond is gebruikt. Beveren heeft 
voorbije weken staalnames gedaan in Melsele, Beveren en Kallo. Waarom juist op deze plaatsen en niet in 
Verrebroek? Terwijl in Verrebroek gedurende periodes van verschillende maanden een omvangrijk 
grondverzet plaatsvond met daarbij mogelijke aanvoer van Linkeroever?
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Beveren 2020 volgend punt te behandelen: vervuilde grond PFOS.

39 2021_GR_00206 Ten verzoeke van Groen:  centraal meldpunt en 
verbindingsmedewerker voor risicojongeren - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
We worden in onze gemeente geconfronteerd met de problematiek van jongeren die de aansluiting dreigen 
te verliezen met de samenleving en geen ingang vinden in de jeugdhulpverlening. Ook mede door het 
coronavirus zien we extra uitval bij jongeren. 

 Met 3 secundaire scholen en heel wat jonge inwoners in onze gemeente hebben we de 
medeverantwoordelijkheid om jongeren de nodige ondersteuning en begeleiding aan te bieden. Hierin is 
uiteraard het CLB een belangrijke partner. We zien echter dat hun takenpakket breed is en de mogelijkheden 
ook beperkt zijn wanneer ze geconfronteerd worden met spijbelgedrag en verwijdering op school (BOS 
leerlingen).

 Een oplossing zou kunnen zijn om een centraal meldpunt uit te bouwen en daarbij een 
verbindingsmedewerker in te zetten. Zo kunnen noden in kaart gebracht worden en kunnen jongeren 
rekenen op aanklampende ondersteuning en begeleiding, uiteraard in samenwerking met de CLB’s en 
andere jeugdhulpverlening. 

 Een meldpunt ondersteunt scholen en eerstelijnswerkers uit onderwijs, welzijn en justitie wanneer een 
jongere op één of andere manier vastgelopen is in de schoolloopbaan. Ze kunnen inzetten op informeren, 
activeren en coachen van betrokken hulpverleners over trajectmogelijkheden, een coördinerende rol 
opnemen in begeleidingstrajecten van leerlingen, jongeren doorverwijzen naar bestaande hulpverlening of 
andere projecten,… 

 In Antwerpen is dit het CMP, centraal meldpunt Antwerpen. Zij nemen een centrale rol op in de begeleiding 
van jongeren om een risicovolle situaties op te volgen en te voorkomen. Denk hierbij aan schooluitval en 
ongekwalificeerde uitstroom maar dat kan ook veel breder gaan. 

 Een centraal meldpunt met een verbindingsmedewerker zou, in een ideale wereld, ook kunnen 
samenwerken met de sport- en jeugddienst. Want ook bij onze sport -en jeugdverenigingen liggen er heel 
wat kansen om deze groep jongeren te monitoren en te ondersteunen. De moord in onze gemeente brengt 
ook dit hiaat naar boven.  

1/ Welke huidige netwerken en projecten voor risicojongeren zijn er reeds in onze gemeente?

2/ Is het bestuur bereid om het voorstel van een centraal meldpunt en een verbindingsmedewerker verder te 
onderzoeken?

3/ Wat wordt de specifieke taakinvulling van de toekomstige brugfiguur onderwijs en is hier een uitbreiding 
mogelijk die eventueel kan aansluiten bij de opgesomde noden? 
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: centraal meldpunt en verbindingsmedewerker voor 
risicojongeren.

40 2021_GR_00207 Ten verzoeke van Groen:  oplijsten van aangetaste bomen en 
voorstel tot ingreep - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Vorig jaar september vroeg onze fractie naar een oplijsting van alle dode of aangetaste bomen op het 
openbaar domein. We hadden een eigen lijstje opgesteld als steekproef meegegeven. Wat is er ondertussen 
veranderd? Graag een stand van zaken.

 Hierbij onze vragen:

 Wat is de orde van grootte van het totaal aantal dode/te vervangen (nieuw aangeplante) bomen op 
het openbaar domein (straten en pleinen) te Beveren?

 Hoe ziet het gemeentebestuur de uitrol van deze vervanging in tijd en welke keuzes maakt zij in 
(nieuwe) keuze) soorten bomen?

 Welke alternatieve behandelingen wil het gemeentebestuur onderzoeken om toe te passen op deze 
aanplant én bij reeds aangeplante bomen die verzorging nodig hebben?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: oplijsten van aangetaste bomen en voorstel tot ingreep.

41 2021_GR_00208 Ten verzoeke van Groen:  aanpak exoten fauna en flora in 
gemeente - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Planten en dieren die van nature niet voorkomen in Vlaanderen of in Europa, kunnen uitgroeien tot een 
plaag. Deze exoten kunnen een bedreiging vormen voor de natuurlijke biotoop en de gezondheid van 
mensen. Daarom bestrijdt de overheid schadelijke exoten. 

 Exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in Vlaanderen of Europa voorkomen. Mensen hebben 
deze planten en dieren ingevoerd of ze zijn meegekomen met schepen of auto’s. Vaak hebben exoten geen 
natuurlijke vijanden waardoor hun aantal snel kan groeien. Sommige exoten groeien uit tot een plaag. Dit 
zijn de zogenaamde invasieve exoten. Ze kunnen schade veroorzaken aan de natuur (de schadelijke exoten 
verdringen inheemse planten en dieren), de economie (reparatiekosten van schade aan dijken veroorzaakt 
door muskusratten), de gezondheid van mensen (exoten kunnen ziektes overbrengen op mensen).
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Hierbij onze vragen: 

-           Waar en hoe kunnen burgers exoten melden?

-           Werk de gemeente samen met bovenlokale besturen /instanties om exoten te melden?

-           Welke preventie / communicatie naar de burger heeft de gemeente lopen? 

-           Welke bestrijdingsmiddelen zet de gemeente in om exoten aan te pakken?

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: aanpak exoten fauna en flora in gemeente.


