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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 13 december 2022

OPENBARE ZITTING

1 2022_GR_00324 Vaststelling aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 
(2022/2) - Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Aan de gemeenteraad wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2022/2)  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.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2022/2), 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 (2022/2) 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.
Artikel 4
dit rapport bekend te maken conform de bepalingen van artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal 
bestuur. 
Artikel 5
conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur toezichthoudende overheid op de hoogte te brengen van 
de bekendmaking van dit rapport. 

2 2022_GR_00313 Gemeentelijke dotatie politiezone Waasland Noord dienstjaar 
2023 - Vaststelling

Motivering
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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 2023 wordt er 8.589.045,09 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 8.589.045,09 EUR voor het 
dienstjaar 2023.

3 2022_GR_00314 Gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone Waasland 
dienstjaar 2023 - 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.
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 
6.672.319,16 EUR  in het Meerjarenplan in het jaar  2023 ingeschreven als gemeentelijke dotatie voor 
Hulpverleningszone Waasland.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de gemeentelijke dotatie aan Hulpverleningszone Waasland vast te stellen op 6 672 319,16 EUR voor het 
dienstjaar 2023.

4 2022_GR_00296 Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen 
elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein voor de 
periode 2023-2025 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Onze gemeente en burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan 
verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. 
Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben zo een impact op 
het openbaar domein. 
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De gemeente keurde  de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen  die tot doel heeft 
een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken 
tot een minimum te herleiden, goed. 
Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een 
delegatie van  gemeenten. 
Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden 
uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening.
Daarnaast zijn er een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine 
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein. 
Naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaal concept en het gebruik 
van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP, ... werd de code geactualiseerd. 
Gezien de overlast die bepaalde werkzaamheden aan het openbaar domein met zich meebrengt is het 
wenselijk een retributie vast te stellen op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.

Sedert verschillende jaren kunnen de gemeenten aan de distributienetbeheerders, voor gemeente Beveren 
is dat Intergem, een retributie aanrekenen voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar 
domein naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen. De mogelijkheid om bij de 
distributienetbeheerder de betaling te verkrijgen van een gemeentelijk opgelegde retributieheffing vindt zijn 
grondslag in de statuten. Voor alle distributienetbeheerders worden eenvormige tarieven voorgesteld en 
vraagt Fluvius om het reglement goed te keuren, in dit geval voor de periode 2023-2024-2025. Het huidige 
retributiereglement dat op 17 december 2019 werd goedgekeurd vervalt per 31 december 2022.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt aan de eigenaar 
van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik 
van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op 
het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en 
Nutswerken langs gemeentewegen.   
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
 - alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, 
aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport van 
elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg. Deze worden eveneens aanzien als 
nutsvoorzieningen. 
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk 
voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die 
uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.

Deze retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing, of waarborgstelling in het kader van werken aan 
permanente nutsvoorzieningen door de gemeente uit zowel in hoofde van de distributienetbeheerder als 
van haar werkmaatschappij en ongeacht of voorgenoemden deze werken uitvoeren in eigen naam, dan wel 
laten uitvoeren door derden in naam en voor rekening van de distributienetbeheerder of de 
werkmaatschappij.
Artikel 2
Retributie naar aanleiding van sleufwerken 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per meter openliggende sleuflengte 
voor alle sleufwerken. Zij bedraagt per meter sleuflengte voor werken in rijwegen 10,24 euro, voor werken in 
voetpaden 7,88 euro en voor werken in aardewegen 4,73 euro.   
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Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde 
niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus.
Indexatie gebeurt aan het begin van een nieuwe cyclus van 3 jaar. 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
                                             
Artikel 3
Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en 
ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie 
geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.  
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als 
haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt op het 
grondgebied van de gemeente.
Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde 
niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij 
vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de 
gemeente.
Artikel 4
Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
Artikel 5
Opheffing  
Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de 
periode 2020-2022 van 17 december 2019 wordt hiermee opgeheven.
Artikel 6
Bekendmaking 
Conform artikelen 286, §1, 1° en art. 287 Decreet Lokaal Bestuur wordt dit besluit en de inhoud ervan bekend 
gemaakt op de web-toepassing van de gemeente.
Artikel 7
Toezichthoudende overheid 
Conform artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur wordt de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van 
de bekendmaking van dit besluit.

5 2022_GR_00317 Retributiereglement op het verstrekken van huisvuilzakken 
en afvalophaling in containers (DIFTAR) - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De tarieven voor huisvuilzakken en ophaling van afval in containers (DIFTAR) worden jaarlijks geïndexeerd. 
Aanvulling: 
PMD indexeert niet. De reden is niet enkel om toekomstige grotere prijsstijgingen te vermijden, maar te zorgen 
voor een evenwicht tussen kostprijs voor de burger en de verwerkingskosten van de fracties.
TARIEVEN IBOGEM - voorstel aan gemeenten

wat eenheid tarief 2022
voorstel tarief 

2023

zakken PMD 60 l. per stuk 0,15 0,15

per rol (20 3 3
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stuks)

zakken PMD 90 l. per stuk 0,20 0,20

per rol (20 
stuks)

4 4

luierzakken 30 l. per stuk 1,50 1,65

(zelf aanbieden bij 
Ibogem)

per rol (20 
stuks)

30 33

uitzonderlijk REST 50 
l. (zelf aanbieden bij 
Ibogem)

per stuk 2,25 2,47

containers GFT per kg. 0,10 0,11

containers REST per kg. 0,26 0,28

containers GLAS per kg. 0,05 0,06

containers REST Lediging 40 l. 0,16 0,17

Lediging 120 l. 0,31 0,34

Lediging 240 l. 0,52 0,57

Lediging 360 l. 0,73 0,80

Lediging 660 l. 1,29 1,42

Lediging 770 l. 1,45 1,59

Lediging 1100 
l.

2,07 2,28

containers GFT Lediging 40 l. 0,16 0,17

Lediging 120 l. 0,31 0,34

Lediging 240 l. 0,52 0,57

Lediging 360 l. 0,73 0,80

Lediging 660 l. 1,29 1,42

Lediging 770 l. 1,45 1,59

Lediging 1100 
l.

2,07 2,28

containers 
PMD/P&K/GLAS

Lediging 120 l. 6,73 7,40

Lediging 240 l. 6,73 7,40

Lediging 360 l. 6,73 7,40

Lediging 660 l. 6,73 7,40

Lediging 770 l. 1,45 1,59

Lediging 1100 
l.

2,07 2,28

Om financiële redenen is het nodig dit belastingreglement te behouden.



6/18

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
Vanaf 1 januari 2023 en dit voor onbepaalde duur wordt ten behoeve van onze gemeente een retributie 
gevestigd op het verstrekken van huisvuilzakken en het ophalen van afval in containers (DIFTAR).
Artikel 2
De retributie voor huisvuilzakken bedraagt:
* voor PMD : 0,15 EUR/zak (60 l.)
                          0,20 euro/zak (90 l.)
* voor luierzakken 30 l. : 1,65 EUR/zak (deze moeten door de gebruiker zelf worden aangeboden op het 
containerpark)
* voor uitzonderlijk extra restafval 50 l. : 2,47 euro/zak (deze moeten door de gebruiker zelf worden 
aangeboden op het containerpark)
De retributie is ten laste van deze die er uitdrukkelijk om verzoekt. 
Het tarief zal naar de bevolking als volgt voorgesteld worden:
* PMD: 1 rol van 20 stuks zakken 60 l.: 3,00 EUR
  PMD : 1 rol van 20 stuks zakken 90 l. : 4,00 EUR
* Luierzak :  1 rol van 20 stuks 30 l. : 33 euro (zelf aanbieden op het containerpark, geen ophaling)
* uitzonderlijk extra restafval 50 l. : 2,47 euro/zak (zelf aanbieden op het containerpark, geen ophaling)
Artikel 3
De retributie voor DIFTAR (ophaling in containers) bedraagt :
* Voor restafval : 0,28 euro/kg.
* Voor GFT: 0,11 euro/kg.
* Voor GLAS : 0,06 euro/kg.
* Ledigingskosten container GFT en rest :
0,17 euro/container 40 l.
0,34 euro/container 120 l.
0,57 euro/container 240 l.
0,80 euro/container 360 l.
1,42 euro/container 660 l.
1,59 euro/container 770 l.
2,28 euro/container 1100 l.
* Ledigingskosten container PMD/P&K/GLAS :
7,40 euro/container 120 l.
7,40 euro/container 240 l.
7,40 euro/container 360 l.
7,40 euro/container 660 l.
1,59 euro/container 770 l.
2,28 euro/container 1100 l.
Artikel 4
De retributie wordt geïnd via de kassa van de gemeentelijke verdeelpunten en Ibogem, hetzij cash of via 
bancontact.  De gemeentelijke verdeelpunten bevinden zich in het gemeentehuis, de permanenties van de 
deelgemeenten en op de locatie van de technische dienst wegen. 
Artikel 5
Het reglement betreffende retributie op huisvuilzakken en DIFTAR van 30 augustus 2022 wordt opgeheven 
vanaf 1 januari 2023.
Artikel 6
Conform artikelen 286, §1, 1° en art. 287 Decreet Lokaal Bestuur wordt dit besluit en de inhoud ervan bekend 
gemaakt op de web-toepassing van de gemeente.
Artikel 7
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Conform artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur wordt de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van 
de bekendmaking van dit besluit

6 2022_GR_00318 Retributiereglement op het gebruik van ondergrondse 
afvalcontainers - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De tarieven voor het gebruik van ondergrondse afvalcontainers worden jaarlijks geïndexeerd. 
Aanvulling: De tarieven voor de ondergrondse afvalcontainers stijgen sterker dan de index. De reden is om de 
verkeerde verhouding tussen diftar aan huis en dit systeem recht te trekken.
Na indexering worden de tarieven in de kolom tarief 2023 voorgesteld : 
TARIEVEN IBOGEM - voorstel aan gemeenten

wat eenheid tarief 2022
voorstel tarief 

2023

sorteerstraat 
GFT

per inworp 0,16 0,35

sorteerstraat 
REST-S (30 l.)

per inworp 0,30 0,40

sorteerstraat 
REST-L (60 l.)

per inworp 0,60 0,80

sorteerstraat 
PMD

per inworp 0,05 0,05

Om financiële redenen is het nodig dit belastingreglement te behouden.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
Vanaf 1 januari 2023 en dit voor onbepaalde duur wordt ten behoeve van onze gemeente een retributie 
gevestigd op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers.
Artikel 2
De retributie is te betalen door de rechtmatige houders van een toegangsbadge van voormelde 
afvalcontainers.
Artikel 3
De retributie wordt verrekend met een aan de toegangsbadge gekoppelde rekening van de houder van 
voormelde badge.
Artikel 4
De retributie per gebruik/opening van de ondergrondse afvalcontainer bedraagt 0,40 euro voor restafval 
voor 30 l. (REST-S)
Artikel 5
De retributie per gebruik/opening van de ondergrondse afvalcontainer bedraagt 0,80 euro voor restafval 
voor 60 l. (REST-L)
Artikel 6
De retributie per gebruik/opening van de ondergrondse afvalcontainer bedraagt 0,35 euro voor GFT-afval.
Artikel 7
De retributie per gebruik/opening van de ondergrondse afvalcontainer bedraagt 0,05 euro voor PMD-afval.
Artikel 8
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Het retributiereglement op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers van 30 november 2021 wordt 
hiermee opgeheven.
Artikel 9
Conform artikelen 286, §1, 1° en art. 287 Decreet Lokaal Bestuur wordt dit besluit en de inhoud ervan bekend 
gemaakt op de web-toepassing van de gemeente.
Artikel 10
Conform artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur wordt de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van 
de bekendmaking van dit besluit

7 2022_GR_00325 Opname uiterste aangiftedatum in onze 
belastingreglementen met aangifteplicht - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Conform rechtspraak van de Raad Van State (13 april 2021) en diverse hoven en rechtbanken is het 
aangewezen om in onze belastingreglementen een uiterste aangiftedatum op te nemen in plaats van te 
verwijzen naar de termijn of datum die op het aangifteformulier vermeld staat. Een uiterste aangiftedatum 
voor die belastingplichtigen die beweren geen aangifteformulier ontvangen te hebben, zoals in de meeste 
van onze reglementen wel opgenomen staat, is onvoldoende.
De belastingreglementen 'belasting op motoren', 'belasting op nachtwinkels', 'belasting op publiek 
toegankelijke ruimte' (= handelaarsbijdrage) en  'belasting op risicohoudende bedrijven', de zogenaamde 
aangifte-belastingen, moeten op dit punt aangepast worden. 
Rekeninghoudende met de voorafgaande administratieve work-load, het gegeven dat we voldoende tijd 
moeten geven voor het indienen van de aangifte, de benodigde tijd voor het verwerken van de aangiftes en 
het inkohieren en daarbij in het achterhoofd houdend dat pas 2 maanden later de betalingen binnenkomen, 
worden volgende uiterlijke aangifte-data voorgesteld:

Belasting Uiterlijke aangifte datum
Te wijzigen artikel in het 
belastingreglement

Motorenbelasting 30 april artikel 4

Belasting op nachtwinkels 30 mei artikel 5

Handelaarsbijdrage 30 april artikel 5

Belasting op risicohoudende 
bedrijven

30 april artikel 4

Van deze aanpassing van de belastingreglementen maken we ook gebruik om in deze reglementen het adres 
van het gemeentehuis aan te passen. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2023, art. 4 van het Belastingreglement op motoren 2020-2025 als volgt aan te 
passen: 
Iedere belastingplichtige, houder van motoren, waarvan hij al dan niet eigenaar is, moet  jaarlijks ten 
laatste op 30 april van het aanslagjaar een aangifte indienen door middel van het formulier dat hem door 
het gemeentebestuur bezorgd wordt. 
De belastingplichtige die het formulier niet zou ontvangen hebben, kan dit  op eenvoudig verzoek bekomen 
en moet de aangifte spontaan doen ten laatste op 30 april van het aanslagjaar. 
Ook de kracht van de volgens artikel 2. onbelastbare motoren dient te worden aangegeven. 
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Bij gebrek aan aangifte binnen de termijn voorzien in dit artikel, bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige 
aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Vooraleer de belastingaanslag ambtshalve vast te 
stellen zal het college van burgemeester en schepenen de belastingplichtige per aangetekend schrijven 
inlichten over de motieven om deze procedure te gebruiken, met vermelding van de elementen van de 
aanslag evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De 
belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die 
volgt op de verzending van dit aangetekend schrijven om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De 
ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan 20 % van de belasting en bij 
herhaling met 40 % van de belasting.  
Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2023, art. 5 van het Belastingreglement op nachtwinkels als volgt aan te passen:  
De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk 
ingevuld en ondertekend, jaarlijks ten laatste op 30 mei van het aanslagjaar moet worden teruggestuurd 
naar het gemeentebestuur – financiële dienst – Gravenplein 8 – 9120 Beveren. 
Om de aangifteplicht te vereenvoudigen dient de belastingplichtige de aangifte niet terug te sturen indien 
zich geen wijzigingen voordoen aan de belastbare grondslag en dit vanaf het tweede aanslagjaar waarvoor 
de belasting zal worden gevestigd. Indien de belastingplichtige gebruik maakt van deze vereenvoudigde 
aangifte, zal de belasting berekend worden op basis van de laatst ingediende aangifte. 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen kan dit op eenvoudig verzoek bekomen en 
is ertoe gehouden de aangifte spontaan te doen ten laatste op 30 mei  van het aanslagjaar.  
Bij gebrek aan aangifte, bij onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, 
behalve ingeval van de vereenvoudigde aangifte, wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis van 
gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt. Vooraleer de belasting ambtshalve wordt gevestigd, 
brengt het gemeentebestuur de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen 
waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de 
wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over 
een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die 
kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijke voor te dragen. 
Artikel 3
Met ingang van 1 januari 2023, art. 5 van het Belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke 
ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, vrije beroepen en commerciële 
dienstverstrekkers, gelegen in het handelscentrum van de gemeente Beveren 2020-2025 als volgt aan te 
passen: 
De in art. 3 van dit reglement vernoemde belastingplichtigen ontvangen vanwege het gemeentebestuur een 
aangifteformulier, hetzij per post of per elektronische post, dat door hen jaarlijks ten laatste op 30 
april van het aanslagjaar, behoorlijk ingevuld en ondertekend, moet worden teruggestuurd. Hierbij telt de 
postdatum of de datum van de verzonden e-mail als bewijs. 
Om de aangifteplicht te vereenvoudigen dient de belastingplichtige de aangifte niet terug te sturen indien 
zich geen wijzigingen voordoen in de belastbare grondslag of de administratieve gegevens en dit vanaf het 
aanslagjaar volgend op het aanslagjaar waarin de belastingplichtige een volledig en behoorlijk ingevuld en 
ondertekend aangifteformulier heeft bezorgd aan de financiële dienst, Gravenplein 8 te 9120 Beveren. Indien 
de belastingplichtige gebruik maakt van deze vereenvoudigde aangifte, zal de belasting berekend worden 
op basis van de laatst ingediende aangifte. Zodra zich een wijziging voordoet aan de belastbare grondslag of 
de administratieve gegevens, moet de belastingplichtige opnieuw het aangifteformulier invullen en 
ondertekend terugsturen. 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen kan dit op eenvoudig verzoek bekomen en 
is ertoe gehouden de aangifte spontaan te doen ten laatste op 30 april van het aanslagjaar. 
Artikel 4
Met ingang van 1 januari 2023, art. 4 van het Belastingreglement op risicohoudende bedrijven 2020-2025 als 
volgt aan te passen: 
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De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem of haar, 
jaarlijks ten laatste op 30 april van het aanslagjaar, behoorlijk ingevuld en ondertekend, moet worden 
teruggestuurd naar het gemeentebestuur, financiële dienst, Gravenplein 8 te 9120 Beveren. Om de 
aangifteplicht te vereenvoudigen dient de belastingplichtige de aangifte niet terug sturen indien zich geen 
wijzigingen voordoen aan de belastbare grondslag en dit vanaf het tweede aanslagjaar waarvoor de 
belasting zal worden gevestigd. Indien de belastingplichtige gebruik maakt van deze vereenvoudigde 
aangifte, zal de belasting berekend worden op basis van de laatst ingediende aangifte. 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, kan dit op eenvoudig verzoek bekomen en 
is ertoe gehouden de aangifte spontaan te doen ten laatste op 30 april van het aanslagjaar.  
[...]

8 2022_GR_00198 vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren: jaarrekening 
2021 + begroting 2023 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Conform de samenwerkingsovereenkomst , afgesloten tussen het gemeentebestuur Beveren en de vzw 
Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren, moet de vzw ieder jaar  een financieel verslag ter goedkeuring 
voorleggen aan de gemeenteraad met betrekking tot het afgelopen werkingsjaar. De 
samenwerkingsovereenkomst stelt eveneens dat de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren jaarlijks de 
begroting voor het komende dienstjaar  moet voorleggen aan de gemeenteraad. Traditiegetrouw wordt de 
begroting voor het komende boekjaar van de vzw Gemeentelijke Cultuurcentrum Beveren ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad op de zitting waar ook het budget van de gemeente wordt besproken.
Het financieel verslag 2021 bevat de jaarrekening 2021 en het bijhorende verslag van de bedrijfsrevisor. De 
jaarrekening sluit af met een batig saldo van 190.379 EUR.
De begroting 2023 bevat de financiële prognose voor het komende boekjaar. Bij de opmaak van de begroting 
2023 wordt vertrokken van een normaal programmatiejaar, zonder corona-beperkingen. De begroting kan 
nog geïmpacteerd worden door de definitieve jaarresultaten 2022, mochten er in het najaar ten gevolge van 
de corona-pandemie opnieuw beperkingen inzake aantal toegelaten toeschouwers opgelegd worden.
Alle documenten werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de vzw op 20 juni 2022. De 
goedgekeurde jaarrekening 2021,  het goedgekeurde verslag van de bedrijfsrevisor over de jaarrekening 
2021 en de begroting 2023 worden als bijlagen bij deze nota gevoegd, samen met het verslag van de 
Algemene Vergadering van de vzw van 20 juni 2022.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het financieel verslag 2021, bestaande uit de jaarrekening 2021 en het verslag van de bedrijfsrevisor over de 
jaarrekening 2021, en de begroting 2023 van de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren goed te keuren.

9 2023_GR_00001 Reglement betreffende de tussenkomst in huur niet-
gemeentelijke feestzalen in deelgemeente Beveren voor 
verenigingen - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In het centrum van de gemeente Beveren (deelgemeente Beveren) is geen gemeentelijke infrastructuur 
voorhanden voor verenigingsfeesten en grotere activiteiten. Deze verenigingen moeten bijgevolg voor dit 
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soort activiteiten terecht op de particuliere markt waar hogere tarieven van toepassingen zijn. In het 
bijzonder voor de verenigingen die zich richten naar sociaal zwakkeren biedt dit een financieel nadeel, 
vooral ook omdat zij de huurprijs moeilijk kunnen doorrekenen in de deelnameprijs aan hun doelpubliek.
In het budget is een bedrag voorzien om tussen te komen in de huurgelden. Daarbij willen we ons in eerste 
instantie richten naar de hierboven vermelde verenigingen. In het UiTPAS-reglement is voorzien dat 
verenigingen die minimaal 5% leden met kansentarief hebben, geen eigen bijdrage in de tussenkomst bij 
kortingen moeten betalen. Het is een sluitend criterium dat aantoont dat de vereniging zich daadwerkelijk 
en uitdrukkelijk ook naar sociaal zwakkeren richt. Wij stellen voor dit criterium ook als voorwaarde te stellen 
om van deze tussenkomst in de huurgelden gebruik te kunnen maken.
 Daarnaast worden dezelfde mogelijkheden en voorwaarden voorzien als in het retributiereglement 
deelinfrastructuur m.b.t. tarieven en verenigingsfeesten.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2022 en dit voor onbepaalde duur komt het gemeentebestuur tussen in de huur van 
niet-gemeentelijke feestzalen in de deelgemeente Beveren die gehuurd worden door verenigingen van de 
deelgemeente Beveren.
Artikel 2
De tussenkomst is begrensd tot het verschil tussen de aangerekende huurprijs en de met de aard van de 
activiteit en oppervlakte vergelijkbare retributie volgens het gemeentelijk retributiereglement culturele 
deelinfrastructuur.
Artikel 3
De tussenkomst heeft enkel betrekking op de naakte huurprijs. Extra kosten zoals schoonmaak, 
aangerekend verbruik nutsvoorzieningen, kurkgeld bij aankoop van dranken of traiteurkosten worden niet 
in de tussenkomst verrekend.
Artikel 4
Om voor deze tussenkomst in aanmerking te komen moet de vereniging aan volgende voorwaarden 
voldoen:
 §1. De vereniging moet aangesloten zijn bij een door het gemeentebestuur erkende adviesraad en een 
reguliere werking hebben.
 § 2. Het werkingsgebied van de vereniging beperkt zich tot de deelgemeente Beveren.
§3. De vereniging moet een samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben met de gemeente Beveren 
als UiTPAS-partner.
§4. Minimaal 5% van de deelnemers aan de activiteit waarvoor de tussenkomst wordt aangevraagd is 
houder van een UiTPAS met kansentarief.
Artikel 5
De aanvraag tot het bekomen van de toelage moet schriftelijk gericht worden aan het college van 
Burgemeester en schepenen. Een kopie van de factuur van de verhurende instantie moet als bewijsstuk 
toegevoegd worden aan de aanvraag.
Artikel 6
De uitvoering van deze beslissing is afhankelijk van de goedkeuring door de hogere overheid van het daartoe 
bestemd krediet dat jaarlijks op de gemeentebegroting wordt uitgetrokken. 
Artikel 7
Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet 
Lokaal bestuur. 
Artikel 8
Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, brengt de gemeente de toezichthoudende overheid op 
de hoogte van de bekendmaking van dit reglement.
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10 2022_GR_00332 Inhouse-opdracht Poolstok en opdrachtomschrijving 
transitiemanager - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraden van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht beslisten op respectievelijk 25 oktober 2022, 24 
oktober 2022 en 27 oktober 2022 principieel tot samenvoeging van de drie gemeenten. Deze lokale besturen 
wensen een transitiemanager aan te stellen om (1) te coördineren, ondersteunen en begeleiden van de 
projectgroep met het oog op het fusietraject, (2) de scope, planning en het budget te bewaken, (3) samen 
met de projectgroep te rapporteren aan de colleges en gemeenteraden en (4) doorheen het hele traject het 
doel van dit traject te bewaken. 
 
Concreet 
De opdracht bestaat uit het coördineren, ondersteunen en begeleiden van de projectgroep met het oog op 
de eventuele goedkeuring van het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging (= definitieve 
samenvoegingsbeslissing), welke door de gemeenteraden moet worden genomen uiterlijk op 31 december 
2023.
 
De projectgroep staat in de eerste plaats in voor de inventarisering van de organisatorische/ambtelijke 
verschillen tussen de betrokken gemeenten tegen 1 juli 2023. De transitiemanager staat parallel of daarna in 
voor het opstellen van ontwerpvoorstellen om tot een harmonisatie tussen de gemeenten te komen. Deze 
ontwerpvoorstellen moeten afgerond zijn tegen 1 november 2023, met het oog op de gemeenteraden van 
november en desnoods december. 
 
De projectgroep zorgt voor een inhoudelijke rapportering van de voortgang van de uitwerking van de 
samenvoeging, en dit op periodieke basis, met bijzondere aandacht voor de terugkoppeling hiervan aan 
zowel de schepencolleges als de gemeenteraden.
 
Einde opdracht: 31 december 2023
 
Mogelijke uitbreiding van de opdracht 
Indien het gezamenlijk voorstel wordt aangenomen door minstens twee gemeenteraden, bestaat de 
opdracht van de transitiemanager bijkomend uit het coördineren, ondersteunen en begeleiden van de 
projectgroep met het oog op een samenvoeging van de desbetreffende gemeenten op 1 januari 2025 
(harmonisatie), opdat deze op ambtelijk vlak zo vlot en efficiënt mogelijk kan verlopen. Deze uitbreiding 
moet apart voorzien worden in de offerte, maar de effectieve toewijzing daarvan gebeurt door de 
gemeenteraden uiterlijk in december 2023. 
 
In het geval van de uitbreiding, eindigt de opdracht ten laatste op 1 januari 2025, met een overzichtelijk 
rapport van de transitiemanager dat concrete aanbevelingen bevat voor de verdere administratieve uitrol 
van de fusie vanaf 1 januari 2025. 
 
De volledige opdrachtomschrijving is in bijlage te vinden. 
 
 
Bij besluit van 30 maart 2010 besliste de gemeenteraad om vennoot te worden van Poolstok (het toenmalige 
Jobpunt Vlaanderen). De toetreding van de gemeente werd op 16 maart 2010 aanvaard door het 
bestuursorgaan van Poolstok.
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De gemeente oefent samen met de andere vennoten van Poolstok in-house-toezicht uit op Poolstok waarbij 
aan al de voorwaarden zoals gesteld in art. 30, § 3 Overheidsopdrachtenwet 2016 is voldaan. Bijgevolg kan 
de gemeente overeenkomstig art. 30, § 3 Overheidsopdrachtenwet 2016 een opdracht plaatsen bij Poolstok 
zonder die wet toe te passen.
 
Poolstok beschikt over raamcontracten op basis waarvan zij een onderaannemer kan aanstellen die de 
nodige expertise en ervaring heeft om een opdracht uit te voeren zoals hierboven toegelicht.
 
De gemeenteraad wenst dan ook een opdracht tot aanstellen van een transitiemanager te plaatsen bij 
Poolstok.
 
In navolging van artikel 5 van de principiële beslissing zoals genomen door de gemeenteraad op 25 oktober 
2022, zal het voorstel van toewijzing van de transitiemanager vervolgens worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Dit in overeenstemming met artikel 345/1 van het decreet Lokaal Bestuur: De gemeenteraden 
kunnen in onderling overleg een transitiemanager aanwijzen die de samenvoegingsoperatie op ambtelijk 
niveau begeleidt.
 
Op vlak van kostenverdeling wordt voorgesteld om hiervoor de verhouding volgens het inwonersaantal te 
nemen (01/01/2022). Dit komt neer op: 58% Beveren, 22% Zwijndrecht en 20% Kruibeke. 
 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
De gemeente zal op grond van art. 30, § 3 Overheidsopdrachtenwet 2016 een inhouse-opdracht plaatsen bij 
Poolstok, Technologielaan 11, 3001 Leuven, ondernemingsnummer 0466.540.504, voor de aanstelling van 
een transitiemanager in het kader van een principieel akkoord tot fusie van gemeente Beveren met Kruibeke 
en Zwijndrecht. 
 
Deze opdracht van de transitiemanager bestaat uit:

• Het coördineren, ondersteunen en begeleiden van de projectgroep met het oog op het fusietraject;
• Het bewaken van de scope, de planning en het budget;
• Samen met de projectgroep rapporteren aan de colleges en gemeenteraden;
• Doorheen het hele traject het doel bewaken van dit traject.

Er wordt hiervoor verwezen naar de volledige opdrachtomschrijving in bijlage. 
Artikel 2
De effectieve gunning wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. De kostprijs wordt tussen de 
gemeenten verdeeld op basis van de volgende verdeelsleutel: 58% Beveren, 22% Zwijndrecht en 20% 
Kruibeke. 

11 2023_GR_00002 Dossiers Topsportfonds - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad keurde in zitting van 29 juni 2010 het dossier van het Topsportfonds goed. 
In het dossier werd een reglement ontworpen voor ondersteuning van clubs met jeugdwerking die 
gecatalogeerd kunnen worden als topsportclub.
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De clubs die in aanmerking komen voor het Topsportfonds, hebben tijdig hun dossiers binnengebracht op de 
Sportdienst: SK Beveren, Volleybalclub Asterix AVO Beveren, Basics Melsele, Beveren Lions, TC Beckhand, 
Atletiek Volharding, Beveren Melsele Volleybal en Svelta Melsele Heren + Dames.
De clubs die vanuit het Topsportfonds recht hebben op een grote toelage (> 50 000 EUR)  - SK Beveren, 
Asterix AVO Beveren en Basics Melsele - hebben tijdens de gemeenteraadscommissie van 3 oktober hun 
dossier uitgebreid toegelicht.
De dossiers zijn nagekeken, onderzocht en goedgekeurd. Enkel BMV Volleybalclub moet nog een bewijsstuk 
inleveren dat de club in een nationale reeks speelt. De belissing tot uitbetaling is bijgevolg onder 
voorbehoud tot zij het nodige bewijsstuk hebben ingediend.
Er is een bedrag voorzien van 280 500,00 EUR voor het Topsportfonds. In totaal werd een budget van 
325000,00 EUR ingeschreven. De andere middelen worden aangewend voor de ondersteuning van de 
turnsport en nog een apart bedrag voor de eventuele bijkomende promotionele activiteiten in het kader van 
topsport.
De vastlegging van de bedragen is hoofdzakelijk gebaseerd op het niveau van de competitie waarin de clubs 
met hun eerste ploeg aantraden in het seizoen 2021-2022 en de uitstraling die de clubs binnen en buiten 
Beveren hebben. Dit alles is terug te vinden in onderstaande tabel.
Op basis van de ingediende dossiers, kan volgend voorstel gedaan worden:

Club Bedrag Reeks Uitstraling in Beveren Uitstraling buiten Beveren

SK Beveren 103000,00 EUR Hoogste afdeling Zeer hoog Zeer hoog

Asterix AVO Beveren 100940,00 EUR Hoogste afdeling Zeer hoog Zeer hoog

Basics Melsele 64890,00 EUR 2de afdeling Hoog Gemiddeld

Beveren Lions 4635,00 EUR Hoogste afdeling Laag Laag

TC Beckhand 4635,00 EUR Hoogste afdeling Laag Laag

Atletiek Volharding 4635,00 EUR 2de afdeling Gemiddeld Laag

Svelta Heren + Dames 4635,00 EUR 1ste en 5de afdeling Laag Laag

BMV Volleybal 1545,00 EUR / Laag Laag

Naar analogie met de subsidies van de Beverse sportclubs aangesloten bij de Sportraad, zijn de bedragen 
met 3% geïndexeerd.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met de verdeling van de bedragen aan de clubs in het Topsportfonds: 
* SK Beveren - 103 000 EUR
* Asterix AVO Beveren - 103 000 EUR
* Basics Melsele - 64 890 EUR
* Beveren Lions - 4 635 EUR
* TC Beckhand - 4 635 EUR
* Atletiek Volharding - 4 635 EUR
* Svelta Melsele - 4 635 EUR
* Beveren Melsele Volleybal - 1 545 EUR (onder voorbehoud van aanleveren bewijsstukken)

12 2022_GR_00338 Groenonderhoud, natuurzorgwerken en rein houden van 
straten en pleinen door de Wase Werkplaats in 2023  - 
Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Omdat onze gemeente lid is van de Wase Werkplaats kan zij beroep doen op bepaalde vormen van 
dienstverlening, zoals groenonderhoud, natuurzorgwerken en rein houden van straten en pleinen in het 
algemeen.
 
Volgens de indexeringsformule die gangbaar is voor overheidsopdrachten in het kader van groenonderhoud, 
zouden de lonen in januari 2023 stijgen met ± 25 % ten opzichte van vorig jaar.
 
Tijdens het overleg met de divisiemanager van W-Green (Wase Werkplaats) werd overeengekomen om de 
impact van deze zware indexering te milderen, gezien de jarenlange goede samenwerking. 
 
Overzicht tarieven voor 2023:
Omschrijving Tarief

2022
Voorstel tarief
2023

Tarief volgens
indexerings-formule

Teamleader 35 EUR/u 37,50 EUR/u 40,04 EUR/u
Doelgroepmedewerker 17 EUR/u 18,50 EUR/u 20,02 EUR/u
Extra machine 180 EUR/dag 190 EUR/dag 206,43 EUR/dag
 
Tijdens de wintermaanden (januari, februari, maart en december) blijft het tarief van de teamleader gelijk 
aan het tarief van een doelgroepmedewerker (18,50 EUR ipv 37,50 EUR). Deze clausule geldt voor de jaren 
2023 en 2024.
 
Het betreft de volgende werkzaamheden die gedurende 2023 kunnen worden uitgevoerd, met de volgende 
voorziene (aangepaste) bedragen:
Opdracht AR Item IP Bedrag voorzien
Uitvoeren van natuurzorgwerken in het 
kader van milieu- en natuurprestaties 
(Mina)

6103320 0200-00/34 / 126 500 EUR

Groenonderhoud verschillende 
sportzones

6103120 0742-00/35 / 136 350 EUR

Groenonderhoud centrum Beveren 6103120 0680-00/35 / 119 200 EUR
Groenonderhoud begraafplaatsen 6103120 0990-00/35 / 119 200 EUR
Groenonderhoud speelpleinen 6103120 0752-00/35 / 18 940 EUR
Rein houden straten en pleinen 6103320 0984-00/38 / 80 500 EUR
Onderhoud landelijke wegen op afroep 2240100 0200-00 R-40-007 16 100 EUR
 

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
om in uitvoering van artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 (in-house-opdracht) de bevoegdheid voor het 
groenonderhoud, natuurzorgwerken en rein houden straten en pleinen in 2023 over te dragen aan de Wase 
Werkplaats, Kapelanielaan 20, 9140 Temse.

13 2022_GR_00321 Verkoop grond Yzerhand voor cabine Fluvius - Goedkeuring

Motivering



16/18

Inhoudelijke toelichting
Fluvius heeft op de site van het GTI aan de Yzerhand in Beveren een cabine staan waarvoor in principe geen 
rechten zijn. Zij wensen dit te regulariseren door de grond aan te kopen.
Op deze manier kunnen zij ook een nieuwe afsluiting voorzien met poortje naar de Yzerhand zodat de 
toegang kan genomen via de Yzerhand in plaats van de Europalaan.
Het perceel is kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B deel van nummer 450C.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Kris Audenaert, beëdigd landmeter te Lochristi op 4 
oktober 2022, heeft het perceel een oppervlakte van 23,01 m².
Er worden eveneens de nodige erfdienstbaarheden gevestigd voor aanleg, onderhoud en herstel van de 
leidingen en een erfdienstbaarheid van toegang.
Overeenkomstig het schattingsverslag werd er met Fluvius een akkoord gesloten. Alle kosten voor de akte 
zijn te laste van Fluvius.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een perceel gemeentegrond aan de Yzerhand in Beveren, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B deel van 
nummer 450C met een oppervlakte van 23,01 m² te verkopen voor een cabine van Fluvius.
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

14 2022_GR_00320 Kosteloze grondverwerving Bankwegelhof Beveren - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In de omgevingsvergunning voor het perceel waar de woning Bankwegelhof 90C staat, werd opgelegd dat 
een gedeelte van het perceel kosteloos diende overgedragen te worden ter realisatie van een verbinding 
tussen Bankwegelhof en Koben Geertsstraat.
De over te dragen zone is kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B deel van nummer 410S6.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Jasmien Rogiers, beëdigd landmeter te Beveren op 21 
oktober 2022, heeft het perceel een oppervlakte van 28,78 m².

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 1e afdeling, sectie B deel van nummer 410S6 met een oppervlakte van 28,78 m², kosteloos over 
te nemen ter realisatie van een verbinding tussen Bankwegelhof en achterontsluiting Koben Geertsstraat.
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

15 2022_GR_00319 Aankoop grond aan de spoorwegbrug Melsele - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Ter realisatie van de fietsersbrug over de expresweg kocht de gemeente verschillende gronden aan 
waaronder een gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie B nummer 585A.
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De eigenaars van voormeld perceel stelden de vraag of de gemeente interesse had in de aankoop van het 
resterend gedeelte van voormeld perceel. Dit perceel is thans kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B 
nummer 585D en heeft een kadastrale oppervlakte van 5 772 m².
Op basis van het schattingsverslag werd er met de eigenaars een akkoord bereikt en werden de nodige 
overeenkomsten getekend.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 9de afdeling, sectie B nummer 585D met een oppervlakte van 5 772 m², landbouwgrond ter 
hoogte van de spoorwegbrug in Melsele (Kloetstraat), aan te kopen.
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

16 2022_GR_00316 Aankoop grond aan de spoorwegbrug Melsele - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Ter realisatie van de fietsersbrug over de expresweg kocht de gemeente verschillende gronden aan 
waaronder een gedeelte van het perceel 9de afdeling, sectie B nummer 584A.
De eigenaar van voormeld perceel stelde de vraag of de gemeente interesse had in de aankoop van het 
resterend gedeelte van voormeld perceel. Dit perceel is thans kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B 
nummer 584D en heeft een kadastrale oppervlakte van 2 694 m².
Op basis van het schattingsverslag werd er met de eigenaar een akkoord bereikt. De compromis werd reeds 
ondertekend.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het perceel 9de afdeling, sectie B nummer 584D met een oppervlakte van 2 694 m², landbouwgrond ter 
hoogte van de spoorwegbrug in Melsele (Kloetstraat) aan te kopen.
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

17 2022_GR_00323 Aankoop gronden heraanleg Molenstraat Kieldrecht - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voor de wegenis- en rioleringswerken in de Molenstraat in Kieldrecht dient de gemeente nog verschillende 
grondaankopen te realiseren.
Voor volgend perceel werd ondertussen op basis van het schattingsverslag een akkoord in der minne bereikt 
en werd de compromis reeds ondertekend:
Lotnummer Kadastrale gegevens Oppervlakte (in m²)
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18 6de afdeling, sectie D nr.535D3 43,64

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
volgende grond voor de heraanleg van de Molenstraat in Kieldrecht aan te kopen, zijnde
Lotnummer Kadastrale gegevens Oppervlakte (in m²)
18 6de afdeling, sectie D nr. 535D3 43,64

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

18 2023_GR_00003 Ten verzoeke van Groen:  stand van zaken concessie Huize 
Piers - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur concessie Huize Piers is verstreken. Graag een 
stand van zaken.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen: stand van zaken concessie Huize Piers.


