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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 25 januari 2022

OPENBARE ZITTING

1 2022_GR_00007 Verslag van de gemeenteraadszitting  d.d. 30 november 
en 14 december 2021 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting d.d. 30 november en 14 december 2021.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 30 november en 14 
december 2021.

2 2022_GR_00008 Goedkeuring van de jaarrekening 2020 door de 
gouverneur - Kennisneming

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De jaarrekening 2020 werd op 25 november 2021  door de gouverneur goedgekeurd.
Het nazicht van de jaarrekening heeft niet tot formele vaststellingen geleid. Er werden wel 
opmerkingen van technische aard geformuleerd (zie bijlage) waar  het nodige gevolg aan zal gegeven 
worden bij de opmaak van de volgende beleidsrapporten.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het besluit van de gouverneur van 25 november 2021 betreffende de 
goedkeuring van de jaarrekening 2020.

3 2022_GR_00016 Aanvraag tot wijziging van het reglement voor de 
tegemoetkoming voor restafval per 2022 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Door de invoering van de restafval containers, is het reglement tot het gratis bekomen van 
gemeentelijke huisvuilzakken achterhaald. De nieuwe bepalingen rond toekenning van de waarde van 
de gratis huisvuilzakken dienen in het aangepaste reglement opgenomen te worden. 
Voorstel
Het huidig recht bestaat uit 2 rollen huisvuilzakken per kind of chronische zieke (2 x 14,30 euro = 
28,60 euro). Het Sociaal Huis stelt voor om het aanbod van de gratis huisvuilzakken om te zetten naar 
een evenredig bedrag via een storting op de Diftarrekening van de begunstigde.
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Dit nieuw reglement zou ingaan op 1 januari 2022. Dit betekent dat mensen zodra zij overgeschakeld 
zijn op dit nieuwe systeem, het bedrag kunnen ontvangen. We kregen garantie vanuit Ibogem dat alle 
inwoners overschakelen op dit systeem in 2022 zoals bovenstaande data aantonen. 
* Bewoners met ziektebeeld en die voldoen aan de voorwaarden, dienen een aanvraag voor deze 
tegemoetkoming in bij het Sociaal Huis via de medewerkers van team Welzijn. Per kwartaal maakt het 
Sociaal Huis  een lijst over aan Ibogem met de rechthebbenden op deze tegemoetkoming. Ibogem 
stort de tegemoetkoming door op de rechthebbenden hun Diftarrekening. 
* Gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar en die voldoen aan de voorwaarden zullen hun toelage 
automatisch ontvangen in kader van automatische rechtentoekenning.
Het Sociaal Huis heeft de opdracht om te streven naar automatische rechtentoekenning. Dit houdt oa 
administratieve vereenvoudiging voor de hulpvrager in. De Programmatorische overheidsdienst 
maatschappelijke integratie omschrijft dit als volgt: "dit is een vereenvoudiging van de 
aanvraagprocedures, waardoor de burgers geen informatie hoeven te verstrekken die reeds 
beschikbaar is voor de overheid. In dit verband is het belangrijk om de ‘Only Once’-wet te vermelden, 
die op 1 januari 2016 in werking is getreden. Deze wet bepaalt dat moet vermeden worden dat 
burgers en bedrijven verschillende keren dezelfde informatie moeten verstrekken en ‘postbode’ 
moeten spelen tussen verschillende publieke diensten. Strikt genomen gaat het niet om 
‘automatisering’. Toch zijn dergelijke initiatieven belangrijk omdat ze de toegang tot een recht 
aanzienlijk vergemakkelijken."
 Op basis van de gemeentelijke bevolkingslijst (toestand op 1 januari van het werkjaar) is het mogelijk 
dat Sociaal Huis (dienst Welzijn) aan Ibogem integraal de gegevens bezorgt zodoende dat de 
rechthebbenden hun toelage rechtstreeks ontvangen op hun Diftar rekening. De uitbetaling gebeurt 
tijdens het eerste kwartaal van werkjaar, uitgezonderd voor 2022. 
Dit is een overgangsjaar, waarin per deelgemeente die overschakelt naar het Diftarsysteem, uitbetaald 
wordt:  
•    Kallo en Doel zullen vanaf april 2022 de restafvalcontainer in gebruik nemen;
•    Kieldrecht en Verrebroek in mei;
•    Vrasene en Haasdonk in juni;
•    Melsele in september;
•    Beveren in oktober.
De toelage voor ziektebeelden kan nog niet gekoppeld worden aan automatische rechtentoekenning, 
aangezien we hier afhankelijk zijn van informatie van derden (huisartsen, mutualiteiten, enz). Deze 
inwoners blijven aanvragen via een aanvraagformulier.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de aanpassingen van het reglement tegemoetkoming restafval met ingang van 1 
januari 2022 
Artikel 2
akkoord te gaan om de waarde van de gratis rollen huisvuilzakken voor inwoners die daar recht op 
hebben vanaf 1 januari 2022 over te schrijven naar hun persoonlijke Diftarrekening. 
Artikel 3
akkoord te gaan om de toelage restafval voor gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar o.b.v. een 
bevolkingslijst automatisch toe te kennen via uitbetaling op de individuele Diftarrekening. 

4 2022_GR_00014 Aanvraag tot gebruik van ANPR-camera's door de lokale 
politiezone Waasland-Noord - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
De lokale politie Waasland-Noord beoogt het gebruik van een ANPR-camera (automatic numberplate 
recognition) gemonteerd op een herkenbaar politievoertuig (mobiele ANPR, zichtbaar) in het kader 
van gerechtelijke en bestuurlijke politie en verkeershandhaving, conform de regelgeving zoals bepaald 
in de Wet op het Politieambt (WPA) en mits de beperkingen die de WPA oplegt. Het betreffen twee 
camera’s ingebouwd in het voertuig.
De korpschef vraagt de toestemming aan de gemeenteraad. De toestemmingsaanvraag preciseert het 
type camera, de doeleinden waarvoor de camera’s zullen worden geïnstalleerd of gebruikt en de 
voorziene gebruiksmodaliteiten. De aanvraag houdt rekening met een impact- en risicoanalyse op het 
vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel niveau, met name wat 
de categorieën van verwerkte persoonsgegevens betreft, de proportionaliteit van de aangewende 
middelen, de te bereiken operationele doelstellingen en de bewaartermijn van de gegevens die nodig 
is om deze doelstellingen te bereiken. 
Met dit besluit vraagt de korpschef van de lokale politie Waasland-Noord aan de gemeenteraad 
principiële stemming om de ANPR-camera’s zichtbaar te kunnen gebruiken op het grondgebied dat 
onder zijn bevoegdheid valt. Het grondgebied bestaat uit meerdere gemeenten, met name de 
gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene.
Door gebruik te maken van een ANPR-systeem wil de lokale politie enerzijds het verkeer veiliger 
maken. De lokale politie Waasland-Noord wil het ANPR-systeem ook gebruiken ter preventie en 
bestrijding van criminaliteit en ter ondersteuning van hun taken in het kader van de bestuurlijke en 
gerechtelijke politie. Gebruik van ANPR kan het algemeen politietoezicht niet vervangen maar het 
zorgt er wel voor dat het politietoezicht efficiënter, sneller en kwaliteitsvoller wordt. Het ANPR-systeem 
draagt bij aan een goede verkeershandhaving omdat de pakkans voldoende hoog is om het rijgedrag 
effectief te veranderen en het aantal ongevallen te doen verminderen. Verder verhoogt ANPR de 
pakkans van daders. Dergelijke finaliteit bereiken door alleen maar verhoogd preventief en repressief 
toezicht te houden op het terrein, is materieel veel zwaarder en heeft waarschijnlijk minder gewenste 
resultaten dan via ANPR. De nummerplaat kan worden getoetst aan verschillende wettelijk voorziene 
informatiebestanden (bv. gestolen, onverzekerde of niet gekeurde voertuigen). Op te sporen 
voertuigen kunnen zo realtime worden gesignaleerd zodat de politie direct kan reageren.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te verlenen aan de lokale politiezone Waasland-Noord voor het gebruik van mobiele 
ANPR-camera's op zichtbare wijze op het grondgebied van de gemeente Beveren. 
Artikel 2
principiële toestemming te verlenen tot het gebruik van zichtbare camera’s in de niet-besloten 
plaatsen en de publiek toegankelijke besloten plaatsen over het volledige grondgebied van de 
gemeente Beveren tijdens interventies door bezoekende politiediensten gestart op hun eigen 
grondgebied (d.w.z. politiediensten die niet tot de Politiezone Waasland-Noord behoren), alsook 
tijdens interventies georganiseerd door de eigen politiediensten van de Politiezone Waasland-Noord 
waarbij naburige politiediensten bijstand verlenen. 

5 2022_GR_00003 Regionaal klimaatadaptatieplan in het kader van het 
burgemeestersconvenant 2030 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In 2019 besliste het gemeentebestuur om deel te nemen aan het burgemeestersconvenant 2030.  
Daardoor verbond het bestuur zich om 40% CO2 reductie tegen 2030 te bereiken.  Om dit doel te 
halen werd er samen met  het provinciebestuur en 10 andere Wase gemeentes een klimaatplan 
uitgewerkt onder leiding van Interwaas.  Dit klimaatplan bestaat uit twee grote luiken, zijnde een 
klimaatadaptatieplan en een klimaatmitigatieplan.  Het eerste luik, het adaptatieplan, werd 
ondertussen door Sweco uitgewerkt voor onze regio.  Dit adaptatieplan wordt nu ter goedkeuring 
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voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat dit samen met het mitigatieplan, als één regionaal 
klimaatplan kan worden ingediend bij Europa.  Aangezien het ingediend wordt als een regionaal plan, 
is de uitwerking in lokale plannen niet noodzakelijk.
Het klimaatmitigatieplan is nog in opmaak en wordt verwacht klaar te zijn tegen mei 2022.  Dit zal 
uiteraard ook worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het regionaal klimaatadaptatieplan
In het regionaal klimaatadaptatieplan worden maatregelen voorgesteld die werden opgemaakt op 
basis van de resultaten uit de risico- en kwetsbaarheidsanalyse, de ruimtelijke adaptatiestrategieën, 
de input van gemeenten en stakeholders tijdens een participatietraject en de kansenkaarten met het 
potentieel voor ontharding, infiltratie en groendaken in het Waasland.  De maatregelen worden 
onderverdeeld in zes strategische doelstellingen..

• Waasland ontharden: De regio zet in op het terugdringen van bijkomend ruimtebeslag en het 
reduceren van verharde oppervlakte. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor waterinfiltratie en 
verkoeling, en ontstaan grote potenties voor multifunctionele open ruimte.

• Ruimte voor water creëren en verdroging tegengaan: Het Waasland kent een duidelijke 
droogteproblematiek. Inzetten op maximaal behoud van regenwater voor infiltratie moet 
neerslagoverschotten in de winterperiode vasthouden in het systeem tot in de drogere 
zomers. Inzetten op berging en infiltratie ter plaatse ontlast hemelwaterafvoer. Meer ruimte 
geven aan beken en rivieren damt mee overstromingsrisico’s in, zeker langs de Durme en de 
Schelde, waar dergelijke grootschalige projecten lopen in het kader van het Sigmaplan.

• Koel wonen, werken en verblijven: Om hittestress tegen te gaan worden actieplannen 
geformuleerd en gaan lokale overheden en regio’s na hoe de meest kwetsbare groepen en 
locaties beter kunnen worden beschermd. Meer ruimte voor groen en water rond woonkernen 
en bedrijvensites creëert niet alleen meer ruimte voor waterberging, maar verkoelt ook via 
beschaduwing en evapotranspiratie.

• Versterken ecologisch netwerk: De regio waarborgt een robuust ecologisch netwerk 
doorheen woonkernen, open ruimtegebied en bedrijventerreinen, dat de belangrijkste 
natuurkernen met elkaar verbindt. Een goed functionerend groen- en geelblauw netwerk 
waarborgt niet alleen de verbinding tussen verschillende populaties van waardevolle soorten, 
het zorgt er ook voor dat het ecosysteem functies zoals waterberging, erosiebestrijding, en 
beschaduwing beter kan opnemen. De Wase gemeenten beschermen de ecologische 
structuren in hun gemeente tegen verdere versnippering en gaan de achteruitgang van de 
kleinschalige landschapsstructuur tegen.

• Bossen beschermen, versterken en uitbreiden: Het Wase bosbestand staat momenteel 
sterk onder druk door droogte. De regio en de betrokken gemeenten zetten in op 
klimaatrobuust bosbeheer, vooral door verjonging en heterogenisering van bosbestanden met 
achterstallig beheer en een te homogene soortensamenstelling. Onder meer met het oog op 
recreatie en verkoeling wordt ook onderzocht waar er bosuitbreiding mogelijk is.

• Regionale ondersteuning van lokaal beleid: De lokale besturen hebben voor veel aspecten 
van klimaatbeleid het heft in handen. In navolging van dit regionale plan worden lokale 
adaptatieplannen opgemaakt door de elf afzonderlijke gemeenten. Daarin worden de 
strategische doelstellingen vertaald in ingrepen op het lokale niveau. Vanuit de regio worden 
die maatregelen genomen om lokale gemeenten te ondersteunen bij de opstart en onderhoud 
van gemeentelijk adaptatiebeleid, kennis en inspirerende voorbeelden beter te verspreiden, 
en beleid tussen gemeenten af te stemmen.

Al deze bovenvermelde maatregelen zijn geen bindende verplichtingen, maar 
inspanningsverbintenissen die regionaal en lokaal verder worden uitgewerkt. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorliggende klimaatadaptatieplan goed te 
keuren. Interwaas zal vervolgens het regionaal plan indienen bij het EU secretariaat van het 
Burgemeestersconvenant. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 
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Artikel 1
om het regionaal klimaatadaptatieplan, dat werd uitgewerkt in het kader van het 
burgemeestersconvenant 2030, goed te keuren.
Artikel 2
Interwaas het regionaal plan te laten indienen bij het EU secretariaat van het 
Burgemeestersconvenant.  
Artikel 3
een afschrift van dit besluit over te maken aan de provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas.  

6 2022_GR_00009 Voorlegging van het subsidiereglement voor het 
onderhoud van de trage wegen - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voorbereidende stappen:

• 23 september 2019 keurde het college het indienen van een projectaanvraag bij Leader goed 
voor de opmaak van een subsidiereglement voor onderhoud van trage wegen.

• Dienst Mobiliteit heeft enkele voorstellen van subsidiereglement uitgewerkt op basis van 
goede voorbeelden uit andere gemeenten.

• Deze voorstellen werden besproken met verschillende interne diensten (Groendienst, 
Natuurontwikkeling, Juridische Dienst, team Landbouw...).

• 14 september 2021 is een intern goedgekeurd voorstel dan voorgelegd aan de 
klankbordgroep (Vzw Trage Wegen, gemeente Stekene, Boerennatuur Vlaanderen en VLM)

• De feedback vanuit de klankbordgroep werd mee verwerkt in het finaal ontwerp. 
Doel:
Het doel van het subsidiereglement is om beheersovereenkomsten mogelijk te maken met 
geïnteresseerde contractanten voor het onderhoud van trage wegen. 
Dit reglement moet een bijkomende rechtszekerheid en vooral een stimulans geven voor het 
openstellen en onderhouden van trage wegen.
We willen zo het behoud van trage wegen verzekeren en het netwerk versterken waar mogelijk. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan kleine landschaps- en erfgoedelementen.
Deze beheersovereenkomsten kunnen een belangrijke win/win zijn voor zowel de gebruiker, de 
contractant als voor de gemeente.
Financieel:
De in dit reglement gehanteerde tarieven zijn gelijklopend met deze van de premie voor onderhoud 
van kleine landschapselementen (KLE's team Landbouw).
De uitbetaling van de onderhoudsvergoedingen binnen dit reglement worden geraamd op circa 8 674 
euro.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met het subsidiereglement en beheersovereenkomst voor onderhoud van trage 
wegen met als doel een bijkomend instrument te creëren om zo het behoud en de versterking van het 
trage wegennetwerk te verzekeren.

7 2022_GR_00010  Definitieve vaststelling Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
"wijziging BPA Begraafplaats" - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
PROCEDURE
Het voorlopig vastgestelde ontwerp-RUP moest overeenkomstig artikel 2.2.14 en volgende van de 
VCRO bekendgemaakt en onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. De 
resultaten daarvan werden, na advisering door de GECORO, ter beoordeling aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
Er werd 1 bezwaar ingediend gedurende de periode. De adviezen waren voorwaardelijk gunstig. 

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
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.
TOELICHTING OPENBAAR ONDERZOEK EN ADVIEZEN
Het departement omgeving en de provincie gaven een voorwaardelijk gunstig advies met kleine 
bemerkingen (o.a. duidelijkheid nabestemming van de percelen verder verwerken, aspecten water 
verwerken zoals aangegeven door de dienst integraal waterbeleid).
Deze publieke bekendmaking gaf aanleiding tot 1 bezwaar. 
Het bezwaar werd ingediend door de eigenaar van het perceel gelegen tussen de feestzaal en de inrit 
naar de parking van de begraafplaats. Het bezwaar omvat 3 onderdelen:
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1. In de voorschriften van het RUP werd de ontwikkeling van dit perceel gekoppeld aan de functie van 
de feestzaal. Gezien het perceel gebruikt werd / wordt als parking van de feestzaal wordt ontwikkeling 
enkel toegestaan wanneer de functie van de feestzaal ten einde komt.
De eigenaar van het perceel geeft echter aan dat er geen toestemming gegeven werd om de 
eigendom te laten gebruiken als parking. Via aangetekend schrijven werd aan de uitbater gevraagd 
het perceel in de oorspronkelijk toestand te herstellen. 
Door de bezwaarindiener wordt gevraagd de ontwikkelingsmogelijkheid van het perceel los te 
koppelen van de feestzaal. De dienst vindt deze vraag gegrond en stelt voor om de aanpassing goed 
te keuren.
2. Hiernaast wordt gevraagd om de verplichting tot ondergronds parkeren bij meergezinswoningen te 
schrappen. Voorstel dienst: akkoord met schrapping. Hierdoor zal de keuze tussen onder- en 
bovengronds parkeren afhankelijk worden van de stedenbouwkundige verordening (vanaf 12 
wooneenheden). Door deze bepaling zouden anders kleinere projecten financieel moeilijk haalbaar 
worden. 
3. Ten laatste wordt gevraagd om het voorschrift "meergezinswoningen dienen een afstand van 
minimaal 5 meter te respecteren t.o.v. percelen met eengezinswoningen" te schrappen. Bij 
eengezinswoningen wordt een afstand van 3 meter gevraagd. De dienst stelt voor om deze passage 
te schrappen, hierdoor zal bij een meergezinswoning de afstand ten opzichte van de zijdelingse 
perceelgrens getoetst worden aan de algemene stedenbouwkundige verordening. Dit zal ervoor 
zorgen dat bij een standaardprofiel gelijkaardig aan een eengezinswoning deze afstand zal 
verminderen naar 3 meter. 
Het RUP werd aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de bezwaarindiener. 
Mits akkoord van de gemeenteraad wordt het bijgevoegde 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 definitief 
vastgesteld. 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "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 definitief vast te stellen. 

8 2022_GR_00002 Wegtracé wegenis- en rioleringswerken 
groepswoningbouwproject Algemene 
Bouwondernemingen Marcel Everaert - Cooreman NV. , 
Koolputstraat 24 te Melsele - Vaststelling

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Algemene Bouwondernemingen Marcel Everaert - Cooreman NV, heeft een aanvraag ingediend voor 
een groepswoningbouwproject mat aanleg van nieuwe wegenis en afbraak van de bestaande 
gebouwen te Melsele, Koolputstraat 24. 
Het ontwerp voorziet de ontwikkeling van een woonerf met 9 eengezinswoningen (2 bouwlagen met 
een plat dak) na afbraak van de bestaande gebouwen.
Langsheen de Koolputstraat worden in een eerste bouwlijn 2 halfopen bebouwingen opgericht. Rechts 
van deze woningen wordt een nieuwe private insteekweg aangelegd van ong. 100m lang met een 
breedte van 6.79m ter hoogte van de Koolputstraat. De weg versmalt naar 4.03m en maakt een bocht 
van 90° naar links. Hierdoor geven de 7 woningen in een tweede bouwlijn achteraan uit op een privaat 
woonerf met groen karakter.
De parkeervoorzieningen worden gegroepeerd en centraal op het terrein voorzien. Er is 1 
parkeerplaats per woning en 2 extra plaatsen voor bezoekers. 
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Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 7 september 2021 tot en met 6 oktober 2021.
Dit openbaar onderzoek gaf aanleiding tot bezwaren of opmerkingen.
Aan de raad wordt gevraagd het wegtracé van de nieuwe wegenis met bijhorende 
modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend goed te keuren.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het wegtracé van de nieuwe wegenis, voor het groepswoningbouwtraject, Koolputstraat 24 te Melsele, 
met bijhorende modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend goed te keuren.

9 2022_GR_00011 Wegtracé voet-fietsverbinding NV APART Real Estate te 
Beveren - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
OMV_2021141732-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 34 appartementen na sloop van de 
bestaande bebouwing. 
De vorige aanvraag OMV_2020153286 werd ingetrokken door de aanvrager en aangepast om 
tegemoet te komen aan de 12 bezwaren die daartegen door 15 omwonenden waren ingediend.
De adviesinstanties verleenden alle (voorwaardelijk) gunstig advies. 

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 20 oktober 2021 tot 18 november 2021 en gaf 
aanleiding tot 3 bezwaarschriften van in totaal 5 personen, die echter niet handelen over de voet-
fietsverbinding. 
Gezien de ligging van de voet-fietsverbinding vlakbij het Stationsplein zou het inlijven van de 
voorziene voet-fietsverbinding in het openbaar domein weinig of geen meerwaarde betekenen 
voor de zachte weggebruikers. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd: 
1. kennis te nemen van de ingediende bezwaarschriften; 
2. het wegtracé van de nieuwe voet-fietsverbinding tussen Stationsstraat en Kleinebosweg in het 

kader van het bouwen van 2 meergezinswoningen met 34 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 drie bezwaarschriften van vijf personen naar aanleiding van het openbaar 
onderzoek over aanvraag OMV_2021141732-BG van Tom Vries namens NV APART Real Estate, 
Tuinwijk 62 bus 2 te 2840 Rumst voor het bouwen van 2 meergezinswoningen met 34 appartementen 
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na sloop van de bestaande bebouwing op 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, waarbij een voet-fietsverbinding wordt voorzien 
tussen de Stationsstraat en Kleinebosweg. 
Artikel 2
kennis te nemen van het wegtracé van de nieuwe voet-fietsverbinding met bijhorende 
modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend. 
Artikel 3
voornoemde wegenis tussen de Stationsstraat en Kleinebosweg niet bij het openbaar domein in te 
lijven.

10 2022_GR_00005 Grondruil heraanleg N70 Melsele - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het college ging in zitting van 13 december 2021 principieel akkoord met een grondruil aan de Grote 
Baan in Melsele in functie van de wegeniswerken aan de N70.
Het perceel dat de gemeente overneemt, is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie E deel van 
nummer 2V. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Jasmien Rogiers, beëdigd 
landemeter te Beveren op 14 december 2021, heeft het perceel een oppervlakte van 19,29 m².
Het perceel dat de gemeente overdraagt, is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie E deel van 
nummer 2T. Overeenkomstig voormeld opmetingsplan heeft het perceel een oppervlakte van 5,16 m².
Voor deze grondruil dient de gemeente Beveren een opleg te betalen. Met de aanpalende eigenaar 
werd hiervoor reeds een belofte tot ruil ondertekend.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 9de afdeling, sectie E deel van nummer 2T met een oppervlakte van 5,16 m² te ruilen 
tegen het perceel 9de afdeling, sectie E deel van nummer 2V met een oppervlakte van 19,29 m² ter 
realisatie van de wegeniswerken aan de N70 in Melsele.
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

11 2022_GR_00006 Aankoop grond, Ropstraat te Haasdonk - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het college ging in zitting van 31 mei 2021 principieel akkoord akkoord met de aankoop van een 
perceel grond aan de Ropstraat in Haasdonk.
Het perceel is kadastraal gekend 10de afdeling, sectie A nummer 789B en heeft een oppervlakte van 
1 143 m².
Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 2 december 2021, werd er met de 
eigenaar een akkoord bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.
Het college ging in zitting van 27 december 2021 akkoord met het verplaatsen van de nodige 
budgetten voor deze aankoop van budget 2024 naar budget 2022.

 
Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een perceel grond aan de Ropstraat te Haasdonk aan te kopen, kadastraal gekend 10de afdeling, 
sectie A nummer 789B met een oppervlakte van 1 143 m².
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

12 2022_GR_00004 Verkoop van een bouwgrond, Zillebeek te Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 31 augustus 2021 akkoord met de publieke 
verkoop van een perceel bouwgrond aan het Zillebeek in Beveren via biedingen onder gesloten 
omslag met recht van hoger bod voor een minimumbedrag van 133 875 EUR (+ kosten).
Deze bouwgrond is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer 112X.
Op basis van het opmetingsplan, opgemaakt door Bavo De Prekel, beëdigd landmeter te Beveren op 
28 februari 2020, heeft deze bouwgrond een oppervlakte van 350,12 m².
In september 2021 werd de verkoopsprocedure opgestart met de nodige publiciteit en kandidaturen 
dienden ingediend te worden tegen ten laatste 26 november 2021.
Er werd één geldige kandidatuur ingediend. Zodoende kon de bouwgrond toegewezen worden.
De compromis werd reeds ondertekend.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de bouwgrond aan het Zillebeek te Beveren, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van 
nummer 112X met een oppervlakte van 350,12 m², te verkopen.
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

13 2022_GR_00013 Verkoop van een perceel bouwgrond, Grote Baan te 
Melsele - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren kocht in akte van 29 januari 2019 de woning met grond Grote Baan 255 in 
Melsele aan ter realisatie van de rooilijn van de N70.
Ondertussen werd de woning afgebroken en betreft het een braakliggend perceel bouwgrond.
Aangezien er op 17 september 2021 de vraag werd gesteld tot verkoop van deze bouwgrond ging het 
college in zitting van 4 oktober 2021 principieel akkoord om het verkoopsdossier voor deze bouwgrond 
op te starten.
Deze bouwgrond is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G nummer 774L en deel van nummer 
774K. 
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 20 
december 2021, heeft het perceel een oppervlakte van 814,46 m².
Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon op 4 november 2021, kan deze 
bouwgrond te koop aangeboden worden voor een minimum verkoopprijs van 120 000 EUR (+ 14,5% 
administratieve kosten). En dit via de procedure publieke verkoop met biedingen onder gesloten 
omslag en een recht van hoger bod.

Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een perceel bouwgrond op de Grote Baan te Melsele, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie G 
nummer 774L en deel van nummer 774K met een oppervlakte van 814,46 m² publiek te verkopen via 
biedingen onder gesloten omslag met recht van hoger bod voor een minimumbedrag van 120 000 
EUR (+ 14,5% administratieve kosten). 
Artikel 2
de verkoopsprocedure (publiciteit,...) hiervoor op te starten.

14 2022_GR_00012 Verkoop van een perceel KMO-grond Doornpark (lot 49A-
B) - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 29 juni 2010 de verkoopsvoorwaarden, wijze 
van verkoop en de prijs voor de uitbreiding van de KMO-zone Doornpark in Beveren goed.
Eén van de kandidaat-kopers is de besloten vennootschap Baka Infra, Nieuwe Steenweg 176 9140 
Temse. De activiteiten van deze firma zijn onder andere leggen van kabels, grondzuigingen en 
gestuurde boringen.
De 2 percelen die zij wensen aan te kopen zijn kadastraal gekend:
- 3de afdeling, sectie C deel van nummers 1332 en 1333D. Overeenkomstig het opmetingsplan, 
opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 10 maart 2021 is het perceel gekend als 
lot 49A en heeft het een oppervlakte van 3 077,12 m²;
- 3de afdeling, sectie C deel van nummers 1332, 1333D, 1334 en 1335G. Overeenkomstig het 
opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op 10 maart 2021 is het 
perceel gekend als lot 49B en heeft het een oppervlakte van 5 018,78 m².
Het college ging reeds in zitting van 5 oktober 2020 principieel akkoord met voormelde verkoop.
Met de kandidaat-koper werd op 10 januari 2022 de koop/-verkoopbelofte ondertekend.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 3de afdeling, sectie C deel van nummers 1332 en 1333D met een oppervlakte van 3 
077,12 m², zijnde lot 49A, en het perceel 3de afdeling, sectie C deel van nummers 1332, 1333D, 1334 
en 1335G met een oppervlakte van 5 018,78 m², zijnde lot 49B, in de KMO-zone Doornpark te 
verkopen;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

15 2022_GR_00001 Aanpassingen Schoolparticipatiefonds - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het schoolparticipatiefonds is intussen het 4e schooljaar in werking. Elk schooljaar werd dit fonds 
geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Dit ging om praktische zaken zoals aanpassen van 
communicatie rond bekendmaking en aanvraag, attest rechtstreeks aan de school bezorgen, meer 
aanklampend werken als school om ouders toe te leiden, … 
We blijven jaarlijks inzetten op het bekender en toegankelijker maken van het fonds. 

In bijlage vindt u 
- het huidige reglement met de aanpassingen in geel gemarkeerd. 
- een voorstel van nieuw reglement waarin alle voorgestelde aanpassingen verwerkt zitten. 
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De vraag wordt gesteld aan de Gemeenteraad om volgende wijzigingen goed te keuren of een 
alternatief voor te stellen: 

Overzicht wijzigingen: 

1.    Wijziging tussenkomst 

Momenteel wordt de tussenkomst voor basisonderwijs berekend door 80% van de scherpe 
maximumfactuur te nemen. Voor kleuteronderwijs is deze momenteel 45 EUR en voor lager onderwijs 
90 EUR. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
De werkelijke schoolfacturen liggen echter veel hoger (middagtoezicht, uitstappen, avondstudie, 
meerdaagse, aankoop sportkledij…). 
Uit de evaluatie van voorgaande jaren kwam ook naar boven dat de tussenkomst voor het secundair 
onderwijs niet in verhouding staat met de werkelijke schoolfacturen, vooral niet in praktijkrichtingen, en 
zeker niet als je de vergelijking maakt met de tussenkomst in basisonderwijs. 
Om ook aan deze opmerking tegemoet te komen stellen we, in samenspraak met het Sociaal Huis, 
volgende wijziging voor: 

Huidige tussenkomst 
(2021-2022)

Voorstel nieuwe 
tussenkomst (vanaf 
1/9/2022)

Kleuteronderwijs 36 (onderhevig aan 
indexatie) 50 (vast)

Lager Onderwijs 72 (onderhevig aan 
indexatie) 100 (vast) 

Secundair Onderwijs 45 (vast) 150 (vast) 

Met het huidig aantal aanvragen komen we met het voorzien budget toe. Zelfs met een forse stijging 
van het aantal aanvragen komen we met het huidige voorziene bedrag toe. 
Simulatie verhoging t.o.v. tussenkomst schooljaar 2020-2021: 

Totaal in 
EUR 2020-
2021

Simulatie nieuw 
bedrag in EUR

SO 5 015 16 217 
BaO 5 666 7 871
TOTAAL 10 681 24 088

In het basisonderwijs is de stijging procentueel niet zo hoog. Deze stijging zou jaar na jaar nog kleiner 
worden omdat de bedragen van de tussenkomsten voor het basisonderwijs momenteel onderhevig 
zijn aan indexatie van de scherpe maximumfactuur. Deze stijgen dus jaarlijks al (bv. in 2018 was de 
tussenkomst in lager onderwijs 68  i.p.v. 72 EUR).  De stijging zit vooral in het secundair onderwijs. 
Net hier bleek de huidige bijpassing niet in verhouding met de schoolfacturen, zeker niet in 
praktijkgerichte richtingen. Het huidige bedrag voor secundair onderwijs is niet onderhevig aan 
indexatie. 

2.    Afbakening doelgroep: 

Door indexatie van de inkomsten wijzigen de grensbedragen bij de omschrijving van de doelgroep: 
•    Kinderen die zelf of via hun ouders (voogd) recht hebben op verhoogde tegemoetkoming in de 
ziekteverzekering. Het gezin mag slechts 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen 
woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1385 EUR (i.p.v. 1200 
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EUR) te vermeerderen met 231 EUR  (i.p.v. 172 EUR) per kind ten laste. (volgens bedragen 
verhoogde tegemoetkoming)
•    Kinderen uit gezinnen waarbij het netto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 33 500 EUR 
(i.p.v. 33 000). Het gezin mag slechts 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen woning, 
waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1385 EUR (i.p.v. 1.200 EUR), te 
vermeerderen met  231 EUR (i.p.v. 172 EUR) per kind ten laste. 

3. Optimalisatie praktische regelingen
Uit evaluaties van de voorbije schooljaren bleek dat sommige afspraken rond praktische 
afhandelingen van de aanvragen en de communicatie met de scholen geoptimaliseerd konden 
worden. Deze zijn mee opgenomen in het reglement (zie bijlage). 

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de wijzigingen die voorgesteld zijn wat betreft de tussenkomsten van het 
schoolparticipatiefonds voor het kleuter- en lager onderwijs en het secundair onderwijs. 
Artikel 2
akkoord te gaan met de wijzigingen wat betreft de afbakening van de doelgroep, naar aanleiding van 
de indexatie van de inkomsten, en dat deze bedragen, omdat ze onderhevig zijn aan indexatie, in de 
toekomst ook alsdusdanig aangepast mogen worden in het reglement. 
Artikel 3
akkoord te gaan met de wijzigingen wat betreft de praktische afspraken over het aanvragen van het 
fonds en de communicatie met de scholen. 
Artikel 4
indien niet akkoord met artikel 1: om een alternatieve tussenkomst voor te stellen en goed te keuren.  

16 2022_GR_00015 Evaluatie proeftijd - Algemeen directeur - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Op 30 maart 2021 werd dhr. Jo Van Duyse door de gemeenteraad aangesteld als algemeen directeur 
in statutair dienstverband. Dhr. Van Duyse startte op 1 mei 2021 in deze functie binnen ons 
bestuur. Conform de rechtspositieregeling moet de proeftijd (duurtijd: 12 maanden) van de dhr. Van 
Duyse geëvalueerd worden.
1/    wettelijk kader
In toepassing van artikel 194 van het decreet lokaal bestuur wordt de algemeen directeur geëvalueerd 
door een evaluatiecomité, dat bestaat uit het college van burgemeester en schepenen en de 
voorzitter van de gemeenteraad. 
Die evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe 
deskundigen in het personeelsbeleid. 
Het voorbereidend rapport wordt minstens opgemaakt op basis van:
a/ een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de functiehouder 
b/ een onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij de burgemeester, 
de leden van het managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken worden. 
Het evaluatiecomité bepaalt of het evaluatie-resultaat gunstig of ongunstig is. Bij staking van stemmen 
is het evaluatieresultaat gunstig.
2/    externe deskundigen
Conform het decreet lokaal bestuur wordt de evaluatie van de algemeen directeur uitbesteed aan 
externe deskundigen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om, binnen het raamcontract van Poolstok, 
beroep te doen op de dienstverlening en expertise van Key Consult. 
De kostprijs van deze procedure wordt geraamd op 5462,50 euro (excl. BTW).
3/    evaluatiecriteria
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De evaluatiecriteria zijn gebaseerd op de functiebeschrijving en het competentieprofiel van de 
algemeen directeur (cf. bijlage) die, tijdens een gesprek tussen de externe deskundigen en de 
functiehouder, geconcretiseerd worden in taak- en ontwikkelingsdoelstellingen. Er worden maximaal 
een tiental doelstellingen/evaluatiecriteria geselecteerd voor de effectieve evaluatie.
Het voorbereidend document met de evaluatiecriteria en de gekozen evaluatiecriteria worden 
afgestemd met de functiehouder en met een delegatie vanuit het evaluatiecomité.
Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende delegatie voor:
* Dhr. Marc Van de Vijver, burgemeester
* Dhr. Boudewijn Vlegels, schepen
* Mevr. Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad.
4/   methodiek
Overeenkomstig artikel 194 DLB maakt de externe deskundige een voorbereidend rapport voor de 
evaluatie op basis van:
- een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de functiehouder
- een onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij de burgemeester, de 
leden van het managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken worden. 
De onderzoek over de wijze van functioneren gebeurt concreet op basis van:
a/ een online bevraging vanuit een 360°-perspectief op basis van een gedigitaliseerde versie van het 
evaluatieformulier met resultaatsgebieden, competenties en doelstellingen. 
De functiehouder zelf wordt ook bevraagd en krijgt een aantal extra vragen (zelfevaluatie).
Er wordt door de externe deskundige voorgesteld om minimaal een tiental respondenten aan te 
duiden om tot een grondige evaluatie te kunnen komen met een gelijke verdeling vanuit de politiek en 
vanuit de ambtelijke kant. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om volgende 
respondenten te bevragen: 
* het voltallig college en de voorzitter van de gemeenteraad
* alle leden vanuit het MAT
* delegatie vanuit rechtstreekse medewerkers, nl. de medewerkers van de dienst secretarie en de 
kwaliteitsmedewerker
b/ een interview met 4 personen die nauw samenwerken met de algemeen directeur.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om volgende 4 personen te interviewen:
1/ Dhr. Marc Van de Vijver, burgemeester
2/ Dhr. Boudewijn Vlegels, schepen
3/ Mevr. Tine Carion (personeelslid)
4/ Mevr. Iris Raemdonck (personeelslid)
c/ een interview met de functiehouder 
5/    evaluatieresultaat
Het voorbereidend rapport wordt afgestemd met de delegatie van het evaluatiecomité en wordt nadien 
overgemaakt aan de functiehouder die eventueel bemerkingen kan toevoegen.
Het finale rapport wordt door de externe deskundige gepresenteerd aan het voltallig evaluatiecomité, 
die de functiehouder kan uitnodigen om gehoord te worden. 
Het evaluatiecomité beslist, na de uiteenzetting, binnen de 45 dagen over de eindevaluatie van de 
proeftijd. Het evaluatieresultaat kan gunstig of ongunstig zijn.
Het comité stemt over het evaluatieresultaat. Bij staking van de stemmen wordt het personeelslid 
geacht een gunstige evaluatie te hebben.
De raad beslist binnen de 2 maanden na de eindevaluatie door het evaluatiecomité of het op proef 
aangestelde personeelslid vast aangesteld wordt of er een ontslag volgt. Tot die beslissing genomen 
is, behoudt de functiehouder zijn hoedanigheid van op proef aangesteld personeelslid.
Na de beslissing van de raad over het finale evaluatieresultaat vindt het effectieve evaluatiegesprek 
plaats tussen functiehouder en externe deskundige.

 
Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
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akkoord te gaan met de vooropgestelde methodiek, inclusief de aanduiding van de evaluatoren 
conform de decretale bepalingen, om de proeftijd van de algemeen directeur te evalueren.
Artikel 2
akkoord te gaan met het functieprofiel en evaluatieformulier zoals toegevoegd in bijlage bij dit besluit.

17 2022_GR_00018 Ten verzoeke van Open Vld : vraag naar een 
gemeenteraadscommissie rond de beoordeling van de 
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Beveren (GHM) 
door de Vlaamse Overheid - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Onlangs werd de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Beveren (GHM) beoordeeld op haar 
prestaties door de Vlaamse Overheid. Uit het rapport van 26 oktober 2021 is gebleken dat het GHM 
vooral werk moet maken van informatie-, meldings-, en opvolgingscommunicatie over de uit te voeren 
herstellings- en onderhoudswerken. Het GMH repliceerde hierop door te stellen dat ze “een soort 
opvolgingssysteem zou uitwerken”. Daar wens ik graag meer informatie rond.
Dit betreft uiteraard slechts één aspect dat beoordeeld werd door de visitatiecommissie. Om een beter 
zicht te krijgen op de concrete conclusies die uit het rapport getrokken kunnen worden, vraag ik een 
gemeenteraadscommissie gewijd aan dit onderwerp, zodat de beoordeling van de Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij Beveren door de Vlaamse Overheid grondig bediscussieerd kan worden.

Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Open Vld volgend punt te behandelen: vraag naar een gemeenteraadscommissie 
rond de beoordeling van de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Beveren (GHM) door de Vlaamse 
Overheid.
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zelftests en mondmaskers in Beveren  - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Bij de laatste versoepelingen van de test- en quarantaineregels staan zelftesten centraal. De ministers 
van Onderwijs en Volksgezondheid raden ouders sterk aan om hun kinderen elke zondag te testen 
met een zelftest. De kosten van de zelftests lopen zo voor de gezinnen sterk op. Bovendien raden 
virologen aan om FFP2-maskers te dragen omdat die een betere bescherming zouden bieden tegen 
de omikronvariant. Op sommige plaatsen, zoals bij examens aan verschillende universiteiten en 
hogescholen, zijn deze maskers verplicht. De FFP2-maskers zijn een pak duurder dan de chirurgische 
maskers.
Kwetsbare gezinnen of mensen met een lager inkomen kunnen in de apotheek zelftesten aankopen 
aan één euro. De drempel om hiervoor naar de apotheek te gaan is echter groot en ook de 
Gezinsbond geeft aan dat voor veel gezinnen met een lager inkomen zelfs één euro per gezinslid per 
week niet haalbaar is.
De Brug is een laagdrempelige plek waar gezinnen uit Beveren in nood geregeld langskomen. Het is 
de plaats bij uitstek om de kwetsbare gezinnen in onze stad te bereiken. 
Vooruit Beveren heeft daarom het volgend voorstel:
Het gemeentebestuur stelt gratis zelftests en mondmaskers ter beschikking in De Brug. Op die manier 
vallen onze meest kwetsbare inwoners niet uit de boot en kunnen ze zichzelf en hun gezin ook 
wapenen tegen de pandemie.
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Besluit
De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Vooruit volgend punt te behandelen: verstrekken van gratis zelftests en mondmaskers 
in Beveren. 


