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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 14 december 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_GR_00352 Opname schepenmandaat door Laura Staut - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het mandaat van (zesde) schepen Inge Brocken neemt conform de destijds ingediende 
voordrachtsakte, een einde op 31 december 2021. Er werd op dat moment geen opvolger aangeduid.
Conform artikel 49 van het DLB dient de gemeenteraad steeds voorafgaandelijk bij het openvallen van 
een schepenmandaat te beslissen of dit mandaat al dan niet wordt ingevuld. Als de gemeenteraad 
beslist heeft om het mandaat niet in te vullen, kan het mandaat voor de rest van de zittingsperiode niet 
meer ingevuld worden.
Ingevolge artikel 49 van het DLB werd een nieuwe voordrachtsakte ingediend bij de algemeen 
directeur en bij de voorzitter van de gemeenteraad. Deze laatste bevestigt de ontvankelijkheid van de 
voordrachtsakte.
Ingevolge voormelde voordrachtsakte neemt raadslid Laura Staut vanaf 1 januari 2022 het (zesde) 
schepenmandaat op.
De voorzitter van de gemeenteraad onderzoekt de geloofsbrieven van mevrouw Laura Staut, nl. of zij 
zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, dat zij de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult 
en er geen onderlinge bloed- of aanverwantschap in de verboden graad bestaat.
Vooraleer haar mandaat te aanvaarden zal mevrouw Laura Staut in openbare vergadering de eed 
afleggen in de handen van de burgemeester.
Elk lid van het college van burgemeester en schepenen neemt van rechtswege tevens een mandaat 
op in het vast bureau.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het openvallen van het schepenmandaat van Inge Brocken op 1 januari 2022.
Artikel 2
tot het invullen van het opengevallen schepenmandaat conform artikel 49 van het DLB.
Artikel 3
kennis te nemen van de goedgekeurde geloofsbrieven van mevrouw Laura Staut.
Artikel 4
mevrouw Laura Staut verkozen te verklaren als zesde schepen op basis van de regelmatig ingediende 
voordrachtsakte en dit vanaf 1 januari 2022.

2 2021_GR_00340 Vaststelling aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 
(2021/2) - Vaststelling

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Aan de gemeenteraad wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2021/2)  ter 
vaststelling voorgelegd.
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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.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2021/2), 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 (2021/2) 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.

3 2021_GR_00337 Gemeentelijke dotatie politiezone Waasland Noord 
dienstjaar 2022 - Vaststelling

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Conform artikel 40 WGP (Wet Geïntegreerde Politie) stemt elke gemeenteraad van de zone de dotatie 
die aan het lokaal politiekorps moet worden toegekend en die aan de politiezone wordt gestort.
Deze gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van politiezone Waasland-Noord.
Conform de afspraken binnen de betrokken gemeentebesturen wordt de gemeentelijke dotatie jaarlijks 
met 2% verhoogd. Voor het jaar 2022 wordt er 8.420.632,44 EUR in het Meerjarenplan ingeschreven 
als gemeentelijke dotatie voor politiezone Waasland-Noord.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gemeentelijke dotatie aan politiezone Waasland-Noord vast te stellen op 8 420 632,44 EUR voor 
het dienstjaar 2022.

4 2021_GR_00338 Gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone Waasland 
dienstjaar 2022 - Vaststelling

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De wet op civiele veiligheid bepaalt dat de hulpverleningszones onder meer worden gefinancierd door 
de dotaties  van de gemeenten van de zone.
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Elke gemeenteraad van de zone dient de dotatie die aan de hulpverleningszone  moet worden 
toegekend te stemmen.
Deze gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk voor de werking van Hulpverleningszone Waasland.
Conform het akkoord tussen de betrokken gemeentebesturen in de hulpverleningszone 
Waasland  wordt er 5.492.116 EUR  in het Meerjarenplan in het jaar  2022 ingeschreven als 
gemeentelijke dotatie voor Hulpverleningszone Waasland.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone Waasland vast te stellen op 5 492 116 EUR voor 
het dienstjaar 2022.

5 2021_GR_00343 Aanpassing gebruiks- en retributiereglement gebruik 
gemeentelijk materiaal aan verenigingen - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Ingevolge de gewijzigde VLAREMA-wetgeving kan onze gemeente het ophalen van afval niet meer 
uitvoeren conform de eisen en voorwaarden die in deze wetgeving worden gesteld. 
Voor dergelijke afvalophalingen is een erkenning bij OVAM nodig als inzamelaar, handelaar of 
makelaar en dient een afvalstoffenregister met het oog op de aangifte bij OVAM te worden 
bijgehouden. Het gemeentebestuur beschikt niet over dergelijke vergunning.  
Als gevolg hiervan is het niet langer toegelaten om afval op te halen bij verenigingen in het kader van 
het gebruiks- en retributiereglement op de uitlening van gemeentelijk materiaal.
Het voorstel tot aanpassing van het reglement betreft het volgende: 
* opheffen verhuur afvalvaten
* opheffen verhuur kapelcontainers
Er wordt voorgesteld om de wijzigingen aan de reglementen onmiddellijk te laten ingaan, zodat 
nieuwe aanvragen voor de uitleen van materiaal zo snel mogelijk conform deze aanpassingen kunnen 
worden behandeld.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gebruiks en retributiereglement met tarievenlijst betreffende 
gebruik gemeentelijk materiaal aan verenigingen goed te keuren zoals voorgesteld in bijlage. 

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het gebruiks- en retributiereglement betreffende uitlening van gemeentelijk materiaal met bijlage goed 
te keuren zoals voorgesteld in bijlage.

6 2021_GR_00342 Belastingreglement op de afgifte administratieve stukken 
- Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Sinds de invoering op 1 januari 2019 van een belasting van 5 euro voor een heraanvraag van een 
pin/puk code is gebleken dat de kosten van de online-betaling te hoog zijn in verhouding tot het 
bedrag, het vragen van deze belasting veel werk met zich meebrengt wat niet in verhouding staat tot 
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het bedrag dat we vragen en de heraanvraag van de pin/puk code zal verdwijnen voor de houders van 
een nieuwe Identiteitskaart (zal via Belpic verlopen). 
Om deze redenen wordt aan de raad voorgesteld om de heraanvraag van een pin/puk code opnieuw 
gratis te maken. 
Op dit moment voorziet artikel 11 dat we tot 31 december 2021 gratis verblijfsdocumenten afleveren 
aan begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (Brexit). 
Aangezien de Dienst Vreemdelingenzaken met achterstand kampt, verwachten we een verschuiving 
van bovenstaande deadline. Om hierop voorbereid te zijn, wordt aan de gemeenteraad  voorgesteld 
de huidige termijn met een jaar te verlengen tot en met 31 december 2022.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op de afgifte van administratieve 
stukken goed te keuren zoals voorgesteld in bijlage.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken goed te keuren zoals voorgesteld in 
bijlage.

7 2021_GR_00341 Retributiereglement op de tarieven op de begraafplaatsen 
- Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Onze gemeente wil de mogelijkheid bieden aan mensen waarvan nabestaanden werden uitgestrooid 
op de strooiweiden op de begraafplaatsen om een herdenkplaatje/naamplaatje aan te brengen op een 
gedenkzuil die door de gemeente aan de strooiweiden zal geplaatst worden. 
De bedoeling is om een éénvormig gedenkplaatje  aan te brengen met naam, voornaam, geboorte- en 
overlijdensjaar.  
De kostprijs voor dit naamplaatje bedraagt 50 euro.  De termijn van ophanging van het plaatje 
bedraagt 15 jaar (zelfde termijn als een kosteloos graf) maar kan net als bij een grafconcessie 
verlengd worden tegen betaling. 
Het nieuwe tarief gaat in vanaf 1 januari 2022.
Als overgangsmaatregel geldt dat nog een naamplaatje kan worden aangevraagd voor personen die 
zijn overleden vanaf 1 januari 2007 tot 31 december 2021. Deze aanvraag kan gebeuren vanaf 1 
januari 2022 en vóór 30 juni 2022.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het retributiereglement op de tarieven op de 
begraafplaatsen goed te keuren zoals voorgesteld in bijlage.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het retributiereglement op de tarieven op de begraafplaatsen goed te keuren zoals voorgesteld in 
bijlage.

8 2021_GR_00350 Definitieve vaststelling RUP Ouden Doel - Goedkeuring
Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Het voorliggend RUP Ouden Doel heeft tot doel de krijtlijnen vast te leggen voor de toekomstige 
ontwikkeling van het gehucht Ouden Doel.
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 2021 werd het voorontwerp goedgekeurd en stemde het college in met de 
organisatie van een schriftelijke adviesvraag in plaats van een plenaire vergadering.
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'.

In zitting van 29 juni 2021 nam de gemeenteraad kennis van de ingekomen adviezen naar aanleiding 
van de plenaire vergadering en stelde de gemeenteraad het voorontwerp RUP Ouden Doel voorlopig 
vast.
Het RUP Ouden Doel werd bekendgemaakt van 28 juli 2021 tot en met 25 september 2021. Er 
werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend.
Er werden adviezen ontvangen van het Departement Omgeving, Deputatie Oost-Vlaanderen en de 
GECORO.
Naar aanleiding van de adviezen werd het dossier nog als volgt aangepast:

• de foto’s weerden geactualiseerd
• in de toelichtingsnota onder punt 5.1. werd nog aanvulling voorzien
• de overdruk ‘waardevol gebouw’ op de woning Zoetenberm nr. 11 werd verwijderd, naar 

aanleiding van feedback van de bewoners, omdat de woning in slechte staat is en op deze 
manier in aanmerking komt voor herbouw.

De gemeenteraad wordt gevraagd om het RUP Ouden Doel definitief vast te stellen (grafisch plan, 
stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota, procesnota, register plancompensaties).

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van alle ingekomen adviezen in kader van het openbaar onderzoek.
Artikel 2
het RUP Ouden Doel bestaande uit grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota, 
procesnota en register plancompensaties definitief vast te stellen.

9 2021_GR_00335 Samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen 
regio Waasland, Interwaas en VDAB over 'Samen sterk 



6/10

voor werk!' - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Tijdens het voorjaar 2021 werd er vanuit VDAB de vraag gesteld om een 
samenwerkingsovereenkomst betreffende een versterkte samenwerking tussen VDAB, Interwaas en 
het lokaal bestuur op te maken. Deze vraag was gericht naar de lokale besturen Waasland (Beveren, 
Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster).   De centrumstad 
Sint-Niklaas heeft een eigen samenwerkingsovereenkomst. 
VDAB wenst met bovengenoemde besturen, een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.  Voor de 
gemeente Beveren heeft schepen Van Esbroeck de voorbereidende gesprekken gevoerd tot de 
opmaak van de samenwerkingsovereenkomst en de uitwerking van het actieplan.  .
In vier samenkomsten met alle afvaardigingen van de besturen werd vorm gegeven aan de 
samenwerking.  Het ontwerp dat vandaag voorligt is het resultaat van deze samenkomsten tussen 
VDAB, de lokale besturen en Interwaas. 
De samenwerkingsovereenkomst omvat :
a) algemene doelstelling : 
Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan 
een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. In dat Vlaams Regeerakkoord wordt 
een versterkte samenwerking tussen VDAB met Lokale Besturen naar voor geschoven als één van de 
hefbomen in het bereiken van die ambitie.
Er zijn drie centrale ambities:
1. Meer mensen aan de slag
2. Sterke werkgeversbenadering
3. Levenslang leren - sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat
b) Algemene principes voor een operationele werking :
Er werden 10 samenwerkingsprincipes vastgelegd in overleg tussen VDAB, VVSG en afgevaardigden 
van lokale besturen. Ze worden als toetsingskader gehanteerd bij de opmaak van acties.
c) Overlegstructuur en besluitvormingsproces
1. Stuurgroep
De stuurgroep is verantwoordelijk voor de opvolging van de samenwerkingsovereenkomst en voor de 
realisatie van het actieplan. Er worden onderling afspraken gemaakt wat betreft de inbreng en 
verantwoordelijkheid van elke partner. De stuurgroep komt hiervoor minstens 1 keer om de twee jaar 
samen. VDAB nodigt uit, en maakt samen met Interwaas de agenda op.
Voor VDAB: clustermanager, teamleider intensieve dienstverlening, netwerkmanager lokale besturen
Voor het Lokaal bestuur: minstens één afgevaardigde per bestuur (mandataris).  Het schepencollege 
duidde in zitting van 15/11/2021 schepen Filip Kegels als afgevaardigde af.
Voor Interwaas: regisseur sociale economie en werk
2. Operationeel overleg / werkgroep
Om de samenwerking voldoende te kunnen laten groeien en opvolgen is er minimaal 3 keer per jaar 
een operationeel overleg. Zo worden er snel en gericht operationele afspraken gemaakt. Ook is er 
ruimte om van elkaar te leren en tot de meest optimale begeleiding van onze gezamenlijke klanten te 
komen. VDAB nodigt uit en maakt samen met Interwaas de agenda op.
Voor VDAB: teamleider intensieve dienstverlening of andere sectorale teamleider, afhankelijk van de 
agenda kunnen experten, bemiddelaars, … aansluiten
Voor het Lokaal bestuur: minstens één afgevaardigde per bestuur (mandataris of ambeta(a)r(en)
Voor Interwaas: regisseur sociale economie en werk
d) Duur
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de legislatuur met als uiterste einddatum 31 
december 2025.
In een actieplan worden concrete acties bepaald. Het actieplan wordt om de 2 jaar geëvalueerd op de 
stuurgroep.
opm dienst Economie :
VDAB raadt aan om in de werkgroep, ambtenaren af te vaardigen per lokaal bestuur.  Per doelgroep / 
thema kan er een andere ambtenaar deelnemen aan de bijeenkomsten van de werkgroep.  Bv 
organisatie jobbeurs, overleg met ondernemingen ....: medewerker van de dienst Economie. 
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Actiepunten met sociale inslag (bv : weer-werk - anderstaligen - leefloongerechtigden - .... : 
medewerker van Sociaal Huis
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst, het 
actieplan en om voor zowel de stuurgroep als de werkgroep een afvaardiging aan te duiden.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst 'Samen sterk voor lokaal werk'  en het bijhorende actieplan tussen 
het lokaal bestuur van Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en 
Waasmunster, de intercommunale Interwaas en VDAB goed te keuren. 
Artikel 2
namens de gemeente Beveren af te vaardigen :
- in de Stuurgroep : de heer schepen Filip Kegels
- in de werkgroep : 
- rond het thema 'werkgeversdienstverlening' : medewerker van dienst Economie
- rond het thema 'meer mensen aan de slag' : medewerker van Sociaal Huis
                              

10 2021_GR_00347 Addendum voor de verlenging van de koepelmodule 
46003/8 met module 13b voor de N450 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Koepelmodule 46003/8/13b
De koepelmodule 46003/8 met module 13b betreft de subsidiëring van de aanleg of verbetering van 
fietspaden langs gewestwegen door de lokale overheid. Het Vlaamse gewest betaalt hierbij 80% van 
de reële kostprijs.
De overeenkomst is afgesloten op 9 december 2004 en kent een duurtijd van 15 jaar.
Het Vlaamse gewest heeft ons een voorstel tot addendum bezorgd waardoor de looptijd van de 
koepelmodule 46003/8 met module 13b van 15 jaar naar 30 jaar wordt opgetrokken.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het addendum voor de verlenging van de koepelmodule 46003/8 met module 13b goed te keuren.

11 2021_GR_00332 Vaststelling lastvoorwaarden voor het bouwen van een 
ontmoetingscentrum te Haasdonk - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In zitting van 16 maart 2020 werd de ontwerpopdracht voor het bouwen van een ontmoetingscentrum 
te Haasdonk toegewezen aan Leen Heyrman Architecten bvba, Burggravenstraat 70 te 9120 Melsele.

Door de ontwerper werd intussen een definitief ontwerp opgemaakt inclusief aanbestedingsdossier.
Voor het ontwerp wordt een commissie voorzien op 9 december 2021.
Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd de lastvoorwaarden met betrekking tot het 
aanbestedingsdossier goed te keuren. 
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De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 2 223 083,28 EUR exclusief btw of 2 689 930,77 
EUR inclusief 21% btw.
Hierin zijn volgende zaken inbegrepen:

• volledige bouwkost (exclusief erelonen en studiekosten)
• toog- en keukeninrichting
• klantencabine voor elektriciteit
• basisvoorzieningen voor podiumtechnieken
• omgevingsaanleg (volledige aanleg binnentuin)

Ook werd er rekening gehouden met de huidige hogere prijzen voor aannemingen (toeslag voor alle 
posten van +/- 10%).
De raming van het voorontwerp (eind 2020) kwam op 1 980 000 EUR inclusief btw. Deze raming was 
exclusief omgevingsaanleg en keukeninrichting. Destijds was er eveneens nog geen sprake van een 
klantencabine voor elektriciteit en van grote prijsstijgingen ten gevolge van de coronacrisis.
Rekening houdend met voorgaande is deze kleine overschrijding van de initiële raming echt wel 
aanvaardbaar. Er werd bij de keuze van de materialen en afwerking steeds rekening gehouden met 
het vooropgestelde budget, waarbij het algemeen principe werd aangehouden van ruwbouw = 
afwerking. Hierdoor is het alsnog mogelijk om het project te realiseren, binnen de huidige 
omstandigheden, dat in lijn ligt met de initiële raming.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Dat houdt in dat de opdracht nationaal gepubliceerd wordt, en er dus geen partijen worden 
aangeschreven.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
tot het bouwen van een ontmoetingscentrum te Haasdonk.
Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 2 223 083,28 EUR 
exclusief btw of 2 689 930,77 EUR inclusief 21% btw.
Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen. 

12 2021_GR_00336 Verkoop perceel grond N70 - Vesten Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de heraanleg van de N70 kocht de gemeente Beveren in het verleden verschillende gronden 
aan.
In akte van 17 januari 2013 kocht de gemeente Beveren een perceel grond ter realisatie van de 
ovonde aan het Pareinpark.
Aangezien het uitvoeringsplan voor de ovonde aan het Pareinpark daarna nog werd gewijzigd, 
beschikken we momenteel over een perceeltje grond dat niet meer nodig is voor de werken.
Het betreft het perceel 1e afdeling, sectie B deel van nummer 719E2. Overeenkomstig het 
opmetingsplan, opgemaakt door Jasmien Rogiers, beëdigd landmeter te Beveren op 25 oktober 2021 
heeft dit perceel een oppervlakte van 136,75 m².
Met de aanpalende eigenaar werd ondertussen een akkoord bereikt voor de terugkoop van voormelde 
grond. De compromis werd reeds ondertekend.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 
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Artikel 1
het perceel 1e afdeling, sectie B deel van nummer 719E2 met een oppervlakte van 136,75 m², grond 
aan de N70 - Vesten in Beveren, te verkopen voor samenvoeging bij de achterliggende eigendom.
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

13 2021_GR_00353 Verkoop perceel grond Bosdamlaan Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het college ging in zitting van 28 juni 2021 principieel akkoord met de verkoop van een perceel grond 
aan de Bosdamlaan in Beveren voor samenvoeging bij de aanpalende eigendom.
Het perceel is kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D zonder nummer.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren, op 22 
november 2021 heeft het perceel een oppervlakte van 24,00 m².
Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 26 augustus 2021, werd er met de 
koper een akkoord bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 2de afdeling, sectie D zonder nummer met een oppervlakte van 24,00 m² gelegen aan de 
Bosdamlaan in Beveren te verkopen voor samenvoeging bij het aanpalende perceel.
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

14 2021_GR_00356 Ten verzoeke van Groen:  PFAS - eieren - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
In de gratis zone van het recyclagepark in Melsele kunnen burgers voortaan met PFOS verontreinigde 
kippeneieren binnenbrengen. Er staat een speciale container opgesteld. Ze worden aan hoge 
temperatuur verbrand, zodat de opgenomen PFOS in de eieren definitief uit het milieu verdwijnt. 
Globaal wordt afgeraden om eieren te eten van kippen die scharrelen in volle grond binnen de 5 km 
rond de 3M-site. Dierlijke producten nemen namelijk te veel PFOS op. Burgers kunnen de eieren ook 
bij het restafval gooien.

• Wordt hetzelfde proces (verbranding op hoge temperaturen) gehanteerd voor de speciale 
container op Ibogem als voor het restafval van onze burgers?

• Houdt Ibogem de kosten voor de verwerking van deze speciale containers bij?
• Denkt Ibogem deze kosten te kunnen recupereren (bij 3M)?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: PFAS - eieren.

15 2021_GR_00357 Ten verzoeke van Groen:  PFAS - Fort Liefkenshoek - 
Advies
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Motivering
Inhoudelijke toelichting

• Werd de waterkwaliteit in Fort Liefkenshoek reeds getest op PFAS-vervuiling?
• Wanneer werden de laatste meetstalen genomen en wat waren hiervan de resultaten?
• Wordt het nog steeds toegelaten om vissen mee te nemen uit de grachten van het Fort?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: PFAS - Fort Liefkenshoek.

16 2021_GR_00358 Ten verzoeke van Groen: PFAS - bouwstop - Advies
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het schepencollege van Zwijndrecht besliste de pauzeknop in te drukken voor nieuwe bouwprojecten 
en dat voor het komend anderhalf jaar. De gemeente is al enorm dicht bebouwd en de bezorgdheid 
over de bodemvervuiling door PFAS gaf de doorslag. Individuele woningen worden nog wel vergund.

• Overweegt het college dezelfde strategie voor bouwprojecten, nog niet ontwikkelde 
woongebieden en nog niet ontwikkelde woonuitbreidingsgebieden, exclusief individuele 
woningen die dicht tegen de 1,5km-zone liggen?

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen:PFAS - bouwstop.


