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Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 28 maart 2023

OPENBARE ZITTING

1 2023_GR_00076 Verslag van de gemeenteraadszitting  d.d. 28 februari 2023 - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 28 februari 2023 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
raadsleden.

 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 28 februari  2023.

2 2023_GR_00074 Jaarrekeningen 2022 van de 11 Kerkfabrieken - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het Centraal Kerkbestuur legt de jaarrekeningen over 2022 voor van de 11 verschillende kerkfabrieken op 
ons grondgebied. (jaarrekeningen Heilig Kruis Vrasene en Sint Martinus Beveren zijn enkel digitaal 
raadpleegbaar via Religiosoft)
Hieraan werd ook een coördinatie jaarrekening 2022  toegevoegd die in de bijlage is terug te vinden.
De papieren versies van de individuele jaarrekeningen per kerkfabriek zijn ter inzage beschikbaar.
De jaarrekeningen werden correct opgemaakt en bevatten verder de vereiste toelichtingen: kastoestand, 
overzicht van de interne kredietaanpassingen (IKA), de geactualiseerde investeringsfiches, de wijzigingen in 
de inventaris, lijst van de openstaande schulden, vorderingen en oninbaar verklaarde bedragen, de staat van 
het vermogen, de gebruikte verdeelsleutels indien van toepassing en de waarderingsregels.
Samengevat komen de kerkfabrieken tot volgende resultaten:
  Exploitatie Investeringen

  gemeentelijke toelage overschot gemeentelijke toelage overschot

1 Beveren Sint Martinus 115.927,98 29.653,95 39.887,70 0,00

2 Beveren OLV van Bijstand 13.266,24 10.767,73 0,00 0,00

3 Beveren Sint-Jan Evangelist 2.992,25 35.444,12 14.000,00 0,00

4 Doel - OLV Ten Hemel Opgenomen 8.250 3.240,53 0,00 0,00

5 Haasdonk - Sint Jacobus de Meerdere 34.223,51 20.449,49 0,00 0,00
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6 Kallo - S.S. Petrus en Paulus 17.721,05 18.333,42 0,00 0,00

7 Kieldrecht - Sint Michiel 26.862,20 5.980,45 7.902,03 5.995,55*

8 Prosperpolder (Kieldrecht)- Sint Engelbertus 13.080,23 11.434,01 10.408,00 0,00

9 Melsele - OLV Hemelvaart 33.774,00 16.176,28 24.932,05 0,00

10 Verrebroek -  Sint Laurentius 16.703,97 15.376,86 60.023,70 0,00

11 Vrasene - Heilig Kruis 16.384,69 10.426,03 34.613,64 0,00
*voltooiing werken eerste week 2023

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
een positief advies te verlenen aan de jaarrekeningen over 2022 van de 11 kerkfabrieken op het grondgebied 
van de gemeente Beveren.

3 2023_GR_00043 Aanpassing van het reglement 'gemeentelijke geschenkbon' - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In zitting van 28 september 2021 keurde de gemeenteraad het reglement en de 
samenwerkingsovereenkomst goed voor de gemeentelijke geschenkbon. In dit reglement zijn criteria 
opgenomen waaraan een handelaar moet voldoen om gebruik te kunnen maken van deze geschenkbon. 
Huidige toetredingscriteria zijn: ligging in winkelkerngebied of  maatschappelijke zetel (hoofdzetel) van het 
bedrijf. Indien een handelszaak niet in het kernwinkelgebied gelegen is en de hoofdzetel niet in Beveren is 
gevestigd, worden deze op dit moment uitgesloten van deelname aan de BV Cadeaubon. Hierdoor worden 
grotere ketens die niet in het kernwinkelgebied gelegen zijn, geweerd, wat de bedoeling was. In de praktijk 
blijkt nu enerzijds dat hierdoor ook kleinere ketens uitgesloten zijn van deelname, wat tot vragen en 
opmerkingen heeft geleid, maar anderzijds blijkt ook dat grotere ketens niet meer deelnemen aan de BV 
Cadeaubon sinds de invoering van de nieuwe digitale cadeaubon omdat deze niet te integreren is in hun 
kassasysteem.
Om deze reden stellen we voor deze toetredingscriteria te schrappen en in de plaats volgende voorwaarde 
op te nemen:  elke kleinhandel ingeschreven in de KBO (kruispuntbank voor ondernemingen) met een 
handelsvestiging op het grondgebied van de gemeente Beveren in de toekomst kan deelnemen aan de BV-
cadeaubon.
Onder kleinhandel verstaan we : activiteiten die bestaan uit het te koop aanbieden of wederverkopen van 
goederen / diensten aan consumenten, zonder die goederen / diensten andere behandelingen te laten 
ondergaan dan de behandelingen die in de handel gebruikelijk zijn. Met deze definitie kunnen alle 
handelaars / ondernemingen / dienstverleners die een fysieke vestiging hebben in Beveren én die 
rechtstreeks aan de consument goederen en/of diensten aanbieden, instappen in de BV-cadeaubon. 
 

In het reglement wordt onderstaand artikel dan als volgt aangepast:
Artikel 2 Deelnamevoorwaarden
Volgende handelaars kunnen deelnemen
Elke kleinhandel ingeschreven in de KBO (kruispuntbank voor ondernemingen) met een handelsvestiging op 
het grondgebied van de gemeente Beveren. 
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Onder kleinhandel verstaan we : activiteiten die bestaan uit het te koop aanbieden of wederverkopen van 
goederen / diensten aan consumenten, zonder die goederen / diensten andere behandelingen te laten 
ondergaan dan de behandelingen die in de handel gebruikelijk zijn. 
Met deze definitie kunnen alle handelaars / ondernemingen / dienstverleners die een fysieke vestiging 
hebben in Beveren én die rechtstreeks aan de consument goederen en/of diensten aanbieden, instappen in 
de BV Cadeaubon. 

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
Doelstelling
Ter ondersteuning van de lokale economie voorziet gemeente Beveren in de uitgifte en de verkoop van een 
gemeentelijke geschenkbon voor het ganse grondgebied onder de noemer ‘BV Cadeaubon’. 
Artikel 2
Deelnamevoorwaarde
Volgende handelaars kunnen deelnemen
Elke kleinhandel ingeschreven in de BKO (kruispuntbank voor ondernemingen) met een handelsvestiging op 
het grondgebied van de gemeente Beveren. 
Onder kleinhandel verstaan we : activiteiten die bestaan uit het te koop aanbieden of wederverkopen van 
goederen / diensten aan consumenten, zonder die goederen / diensten andere behandelingen te laten 
ondergaan dan de behandelingen die in de handel gebruikelijk zijn. 
Een lijst van deelnemende handelaars wordt publiek gemaakt via de gemeentelijke website.
Artikel 3
Kosten voor handelaars
Er zijn voor de handelaars geen vaste kosten verbonden aan een deelname. 
Handelaars die voldoen aan de voorwaarden in artikel 2 a) betalen reeds een handelaarsbijdrage en moeten 
geen bijkomende vergoeding betalen voor het gebruik van geschenkbons
Handelaars die voldoen aan de voorwaarden in artikel 2 b) betalen een vergoeding van 2% per transactie. 
Deze wordt automatisch ingehouden bij de uitbetaling van de geschenkbons. Hiermee worden een deel van 
de administratieve kosten van het bonnensysteem betaald.
Artikel 4
Vorm, geldigheid en verkooppunten.
De BV Cadeaubon 

1. is een betaalmiddel en wordt uitgegeven in variabele waarden met een maximum van 250 euro.
2. bevat een unieke nummering en qr-code.
3. is 1 jaar geldig na uitgiftedatum. De vervaldatum wordt aangebracht bij aankoop van de 

cadeaubon.
4. kan niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk.
5. kan niet verlengd of omgeruild worden door gemeente Beveren.
6. wordt niet vervangen in geval van verlies.

De BV Cadeaubon kan via de website van de gemeente en de websites van de verschillende 
handelaarsverenigingen aangekocht worden. Naast deze online punten zijn er fysieke verkooppunten in 
automaten op de Grote Markt en de Warande, het gemeentehuis en alle gemeentelijke permanenties in de 
deelgemeenten.
Artikel 5
Terugkoppeling
De gemeente informeert minstens jaarlijks de Raad Lokale Economie over de werking van het 
geschenkbonnensysteem. 
Artikel 6
Inwerkingtreding
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Het gewijzigde reglement treedt, in afwijking van art. 288 1e lid decreet lokaal bestuur, in werking op 1 april 
2023. 
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.
Artikel 9
Het reglement gemeentelijke geschenkbon van  1 november 2021 wordt opgeheven met ingang van 1 april 
2023.
Artikel 10
Met ingang van 1 april 2023 wordt het gewijzigd reglement gemeentelijke geschenkbon van kracht.

4 2023_GR_00081 Aanpassing van het toelagereglement voor het uitvoeren van 
renovatiewerken aan jeugdlokalen - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Nu de energieprijzen zo hoog zijn, worden meerdere jeugdverenigingen in onze gemeente geconfronteerd 
met de nadelen van een slecht geïsoleerd lokaal. We kregen de voorbije weken enkele aanvragen binnen van 
jeugdverenigingen die aanpassings- en renovatiewerken willen uitvoeren om het gebouw 
energievriendelijker te maken.
Hierbij is gebleken dat het geldende toelagereglement - dat dateert van 2014 - energiebesparende 
maatregelen minder betoelaagd dan maatregelen ter voorkoming van brand of inbraak. Tevens zijn de 
maximale toelagebedragen sinds 2014 niet geïndexeerd, en dekken zij - rekening houdend met de sterk 
gestegen materialenkost - daardoor een steeds kleiner aandeel van de totale uitgave. Het wordt voor 
jeugdverenigingen daarom steeds moeilijker deze werken uit te voeren, omdat een steeds groter aandeel 
eigen middelen moet voorzien worden.
Wij stellen daarom voor om enerzijds de maximumtoelagen op te trekken en anderzijds energiebesparende 
maatregelen op dezelfde manier te benaderen als maatregelen ter voorkoming van brand of inbraak. Op die 
manier komen we niet alleen tegemoet aan de vraag om de hoge energiekosten voor jeugdverenigingen te 
compenseren, maar garanderen we tevens een structurele verbetering en winst op de lange termijn.
Concreet stellen wij volgende aanpassing voor (met ingang van1 april 2023):
Huidig reglement Nieuw reglement

Maatregelen ter preventie van brand of inbraak: 75% 
van de kosten met een maximumtoelage van 20.000 
EUR

Maatregelen ter preventie van brand of inbraak: 75% 
van de kosten met een maximumtoelage van 30.000 
EUR

Energiebesparende maatregelen: 50% van de kosten 
met een maximumtoelage van 15.000 EUR

Energiebesparende maatregelen: 75% van de kosten 
met een maximumtoelage van 30.000 EUR

    
Om oneigenlijk gebruik te vermijden en budgettair haalbaar te blijven wordt in het reglement opgenomen 
dat de aanvragende vereniging of jeugdinstelling in de voorbije 5 jaar geen soortgelijke toelage gekregen 
mag hebben. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met dit voorstel van aanpassing en dit reglement 
te laten ingaan vanaf 1 april 2023.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 
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Artikel 1
Met ingang van 1 april 2023 aan artikel 16 van het algemeen subsidiereglement "Financiële en materiële 
ondersteuning aan jeugdverenigingen in Beveren" dd. 24 november 2020 een 5de lid toe te voegen: "De 
aanvragende vereniging of jeugdinstelling mag in de voorbije 5 jaar geen soortgelijke toelage gekregen 
hebben"
Artikel 2
Met ingang van 1 april 2023 aan artikel 18 van het algemeen subsidiereglement "Financiële en materiële 
ondersteuning aan jeugdverenigingen in Beveren" dd. 24 november 202 als volgt aan te passen: 
De toelage bedraagt volgend percentage van de kosten met volgende maximumtoelage:

• 25% van de kosten met een maximumtoelage van 7.500 EUR voor gewone verbouwingswerken aan 
het lokaal, omgevingswerken aan het lokaal.

• 75% van de kosten met een maximumtoelage van 30.000 EUR voor saneringswerken ter verbetering 
van de algemene bouwtechnische staat of energiebesparende maatregelen.  Onder 
energiebesparende maatregelen verstaan we ingrepen aan het lokaal die ervoor zorgen dat het 
energieverbruik van het lokaal verlaagt. 

• 75% van de kosten met een maximumtoelage van 30.000 EUR voor veiligheidswerken om te voldoen 
aan de opmerkingen van de verschillende controleverslagen (inbraakbeveiliging, keuring 
elektrische installatie, brandveiligheid).

 De aanvragen worden vooraf geadviseerd door de technische dienst. Alle uit te voeren werken moeten 
omschreven zijn. Er moet(en) een offerte(s) worden voorgelegd om de werken te staven.
 Een combinatie van werken uit verschillende categorieën is mogelijk. Dan wordt voor de berekening van de 
toelage de werken uitgesplitst in de desbetreffende categorieën en geldt de hoogste maximumtoelage.
Artikel 3
Met ingang van 1 april 2023 het 5de lid van artikel 20 van het algemeen subsidiereglement "Financiële en 
materiële ondersteuning aan jeugdverenigingen in Beveren"  als volgt aan te passen: "Na het verkrijgen van 
de maximumtoelage voor verbouwingswerken binnen een bepaalde categorie wordt de vereniging 
gedurende vijf jaar uitgesloten van een toelage voor jeugdlokalen binnen dezelfde categorie."
Artikel 4
de wijzigingen te verwerken in een geactualiseerde en gecoördineerde versie van het betrokken reglement 
en deze versie conform de bepalingen van de artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Artikel 5
dit besluit bekend te maken conform de bepalingen van artikelen 286 §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal 
Bestuur.
Artikel 6
conform artikel 300 van het Decreet Lokaal Bestuur de toezichthoudende overheid op de hoogte te brengen 
van de bekendmaking van dit besluit.

5 2023_GR_00054 Aanpassing van het puntenstelsel voor de gemeentelijke 
cultuurraad Beveren, opgenomen in het 'reglement voor de 
erkenning en subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen' 
- Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De algemene vergadering van de gemeentelijke cultuurraad Beveren gaf in zitting van 12 oktober 2022 
positief advies voor de aanpassingen aan het puntenstelsel.
De aanpassingen situeren zich voornamelijk op het vlak van samenwerking:
- Verenigingen die aantonen dat ze samen met een andere vereniging iets hebben georganiseerd, ontvangen 
nu elk het volledige aantal punten in plaats van de helft.
- Om tegemoet te komen aan de vraag om in te zetten op verjonging, zullen activiteiten, die georganiseerd 
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worden in samenwerking met jeugdverenigingen en scholen (jongeren -18j), 2x de volle punten ontvangen.
- Activiteiten in samenwerking met UitPAS Reynaert ontvangen eveneens 2x de volle punten.
Deze wijzigingen zullen - naar de huidige inschatting - een beperkte invloed hebben op de totale 
puntenberekening voor de budgetberekening.
Het puntenstelsel is integraal opgenomen bij het 'Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van 
sociaal-culturele verenigingen'.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van het puntenstelsel door de gemeentelijke 
cultuurraad goed te keuren en deze gewijzigde versie integraal toe te voegen aan het reglement, met ingang 
van 1 april 2023.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
 het aangepaste puntenstelsel van de gemeentelijke cultuurraad Beveren goed te keuren en dit integraal toe 
te voegen aan het 'Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen', met 
ingang van 1 april 2023.

6 2023_GR_00072 Aanvraag tot lidmaatschap van het Regionaal Landschap 
Schelde Durme  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voorstel dat gemeente Beveren vanaf 2023 lid wordt van Regionaal Landschap Schelde Durme (RLSD). Een 
Regionaal Landschap werkt aan de uitbouw van een streek op vlak van natuur, landschap, erfgoed en 
recreatie. Het is een samenwerkingsverband tussen overheden, verschillende sectoren (natuur, landbouw, 
toerisme, jacht, erfgoed,..) en de gebruikers van de open ruimte. 
Regionaal Landschap Schelde Durme is actief in 22 steden en gemeenten verdeeld over de provincies Oost-
Vlaanderen en Antwerpen: Aalst, Berlare, Bornem, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, 
Kruibeke, Laarne, Lebbeke, Lede, Lokeren, Melle, Puurs-Sint-Amands, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Temse, 
Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele en Zwijndrecht. 
Beveren en Moerbeke  zijn nog niet aangesloten.
Zonder lidmaatschap bij RLSD komt Beveren niet langer in aanmerking voor het project 'Beplant het 
landschap' waarbij particulieren in agrarisch gebied hoogstamboomgaarden, houtkanten en bomenrijen 
kunnen aanplanten (€ 30 617 voor 15 dossiers in Beveren sinds 2018), het snoeien van knotbomen bij 
landbouwers aan € 100 / boom door sociale economie en heeft Beveren geen toegang tot het digitaal loket. 
Dit is onder andere zinvol om op het terrein ondersteuning aan landbouwers en bewoners van het open 
buitengebied te bieden bij de aanplant en het onderhoud van kleine landschapselementen, een loket dat 
ook noodzakelijk is bij het leader project Landschapsvisie Noordoostelijk raster van de provinciale 
Landbouwkamer met Beveren als deelnemende partner (juli 2022 - december 2024). Projectmatig kunnen 
middelen sterk terugvloeien.

Financiering RLSD
De basiswerking van de regionale landschappen wordt mee door de gemeenten gefinancierd. De 
basisbijdrage bedraagt al jaren € 0,37 per inwoner. Op de totale begroting van RLSD vertegenwoordigt dit 
10%. De bijdrage van de gemeente wordt dus  ruim gemultipliceerd met andere middelen die via de diverse 
acties volledig terugvloeien naar de gemeente: naar landschap en op basis van draagvlak. 90 % van de 
werkingskosten of ong. € 3 000 000 komt van Europa, Vlaanderen, provincies en projectmiddelen, jaarlijks te 
verdelen over de aangesloten gemeenten. 
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Voor gemeente Beveren zou de bijdrage € 18 500 betekenen als jaarlijkse toelage (€ 0,37/ inwoner x 50 000 
inwoners) 

Het Regionaal Landschap zet in op de uitbouw van een streek op vlak van natuur, landschap, erfgoed en 
recreatie op basis van diverse pakketten, zie bijlage.
1. Basisdienstenpakket aan gemeenten 
Opmerking voor Beveren:
1. Beveren kent een premie kleine landschapselementen toe en adviseert bij OMV in agrarisch gebied inzake 
groenschermen. Dankzij aansluiting bij het RLSD kan een plan op maat, kan er een gezamenlijke aankoop 
van plantgoed en kan de uitvoering bv. door een werkplaats gebeuren.
2. Dankzij lidmaatschap bij RLSD kan overgegaan tot de inventarisatie van alle kleine landschapselementen 
van het openbaar domein via LOB-dipla.
3. Biodiversiteitsloket: eerstelijnsadvies en prospectie naar terreinacties rond bescherming van inheemse 
fauna, flora, Europees beschermde soorten en habitats, de Oost-Vlaamse prioritaire soorten. Hier wordt 
bijzonder aandacht gegeven aan instandhoudingsdoelstellingen (IHD), soortbescherming en 
natuurverbindingen.  Voor het vogelrichtlijngebied ten noorden van de expressweg is er reeds de opvolging 
via de beheerscommissie natuur LSO en de samenwerking met het Grenspark Groot Saeftinghe, die blijven 
onveranderd. 
4. Beveren kent een subsidiereglement zwaluwen. Dankzij RLSD kan dit versterkt worden door 
adviesverlening over zwaluwen, het ophangen van extra nesten en  het om de 2 jaar laten reinigen van 
plankjes onder de nesten.
5. Educatieve en participatieve acties rond landschapszorg voor inwoners en specifieke doelgroepen 
(landbouwers, ambtenaren, kinderen, scholen…) zijn welkom in onze gemeente.  Bij RLSD is er een jaarlijks 
gratis aanbod aan vormingsactiviteiten (bv: cursussen hoogstamsnoei, knotcursussen, bijenvriendelijk 
beheer, houtkantenbeheer, exotenbestrijding …).
6. Communicatie kan geïmplementeerd in Onze Gemeente

• Jaarlijks 2 landschapskranten verdeeld via openbare plaatsen
• Inzet van digitale informatieplatforms zoals sociale media (facebook), nieuwsbrieven en website
• Toegang tot de fotodatabank van het Regionaal Landschap
• Medewerking/participatie op een aantal publieksactiviteiten

2. Projectmatige samenwerking met gemeenten
Het Regionaal Landschap onderzoekt steeds de mogelijkheden voor bijkomende projectfinanciering in het 
kader van bv. provinciale, Vlaamse en Europese projectoproepen zoals PDPO, Strategische open ruimte 
projecten, Interreg, Life+... 
Opmerking Beveren:
De toetreding tot Regionaal Landschap Schelde Durme zou geen probleem zijn voor de huidige 
ondersteuning vanuit de Vzw Trage Wegen. Na overleg met RLSD kan de ondersteuning door Vzw Trage 
Wegen verder gezet worden en/of kunnen nieuwe modules opgestart worden bij een van beide.

3. Specifieke samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten
Is er een idee voor een landschappelijk en/of natuurproject (zowel naar inrichting, beheer, ontsluiting als 
educatie) dan staat het Regionaal Landschap ter beschikking. Bovenop het basisdienstenpakket en de 
projectmatige samenwerking kunnen gemeenten als lid van het Regionaal Landschap een extra bijkomende 
dienstverlening verkrijgen tegen betaling van kostprijs. Hiervoor stelt het Regionaal Landschap een 
enthousiast team ter beschikking van biologen, ingenieurs, ecologen, landschapsarchitect, 
communicatiedeskundige, productontwikkelaars,… In samenspraak met de gemeente wordt een plan van 
aanpak uitgewerkt dat gaat van adviesverlening, voorbereiding en begeleiding van de terreinuitvoeringen 
tot en met het daarbij horende communicatieplan.
RLSD biedt expertise en dienstenpakket voor samenwerking en kansen in het bijzonder voor de 
gemeentelijke diensten mobiliteit/trage wegen, natuurontwikkeling, groendienst, landbouw, wegen, 
erfgoed en toerisme.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het lidmaatschap aan te vragen bij het Regionaal Landschap Schelde Durme (RLSD) vanaf 2023. 
Artikel 2
om bij begrotingswijziging MJP van juni 2023 het max. budget van € 18 500 te voorzien als jaarlijkse 
lidmaatschapsbijdrage (€ 0,37/ inwoner x 50 000 inwoners). 

7 2023_GR_00080 Addendum aan de overeenkomst  met de provincie voor het 
verstrekken van duurzaam bouw- en renovatieadvies voor 
particuliere woningeigenaars - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Onze inwoners krijgen sinds jaren de mogelijkheid om gratis duurzaam bouw- en renovatieadvies te krijgen 
via het Oost-Vlaamse "Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen".
Het doel is om bouw- en renovatieadviezen toegankelijk te maken voor onze inwoners. Het is een effectief 
instrument om bouwprojecten meer energiezuinig en milieuvriendelijk te maken.
Het advies bestaat uit een anderhalf uur durend onderhoud van de bouwheer met een specialist ter zake.
De lopende engagementsverklaring met de gemeenten werd in 2020 verlengd door het college tot 2025. De 
vergoeding van de gemeentelijke bijdragen verloopt rechtstreeks via de gelden welke zijn voorzien in het 
kader van het Omgevingscontract met de Provincie Oost-Vlaanderen. De kostprijs kan herzien worden op 
basis van de reële kostprijs. 
In haar brief van 8 maart 2023 meldt de provincie dat de reële kostprijs gestegen is en een nieuw tarief 
toegepast zal worden met ingang van 1 april 2023. Indien de gemeente niet instapt in de nieuwe aanpak 
zullen de inwoners niet meer van de dienstverlening kunnen genieten. Het nieuwe tarief wordt voor 50% 
doorgerekend aan de gemeente en bedraagt 160 euro per dossier. Voor een persoonlijk adviesgesprek-op-
afstand zal een bijdrage van 20,5 euro aangerekend worden. Deze prijzen zijn inclusief btw en worden per 
kwartaal verrekend met de trekkingsrechten.
In 2019 werden 12 dossiers uitgevoerd. Voor 2022 is dit voor onze gemeente sterk gestegen en werden 59 
dossiers behandeld. Rapport voor 2022 wordt bijgevoegd bij dit besluit.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het addendum bij de Engagementsverklaring 'Duurzaam bouw- en renovatieadvies 2020-2025 tussen de 
Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Beveren' goed te keuren.

8 2023_GR_00083 Protocol voor de elektronische mededeling van 
persoonsgegevens tussen Haven van Antwerpen-Brugge NV 
en de gemeente Beveren - Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Het is verplicht om een protocol op te maken voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens 
door een Vlaamse instantie aan een andere Vlaamse instantie, aan een externe overheid of een lokaal 
bestuur. In zo'n protocol maakt men afspraken over het doeleinde van de gegevenswerking, de 
beveiligingsmaatregelen, de afspraken rond verdere verwerking van de gegevens, bewaartermijnen,... 
Gemeente Beveren heeft gevraagd aan Haven van Antwerpen-Brugge NV om toegang te kunnen krijgen tot 
hun camerabeelden in de haven om in geval van een incident in de haven een zeer duidelijk beeld te krijgen 
van het incident indien er camera's staan. Het doorgeven van een aantal real time camerabeelden kadert in 
het verhogen van de veiligheid in en rond een incident in de haven, alsook de verdere uitbreiding van het 
incident en om het aantal slachtoffers tot een minimum te beperken. 
Enkel personen die opdrachten uitoefenen in het kader van crisisbeheersing en noodsituaties kunnen deze 
beelden real time raadplegen. Dit omvat alle diensten en personen die een rol spelen binnen de 
gemeentelijke crisisstructuren. 
Na goedkeuring door de gemeenteraad zal dit herwerkte protocol gepubliceerd worden op de website van 
het lokaal bestuur Beveren en het havenbedrijf.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Haven van Antwerpen-Brugge 
NV en de gemeente Beveren voor het delen van camerabeelden in de haven in het kader van veiligheid in de 
haven in geval van incidentenbeheer goed te keuren. 

9 2022_GR_00322 Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor 
het aanstellen van een multidisciplinair team ter opmaak van 
een Beeldkwaliteitsplan en RUP Kwalitatieve verdichting te 
gemeente Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het beeldkwaliteitsplan heeft tot doel de toekomstige (her)inrichting van het openbaar domein op een 
kwaliteitsvolle manier te ondersteunen. Beeldkwaliteit in al haar aspecten draagt immers bij tot het 
versterken van de identiteit van het centrum, het vergroten van de attractiviteit en de leefbaarheid. Het doel 
van het beeldkwaliteitsplan is om het openbaar domein een herkenbaar en uniform uitzicht te geven. Dit zal 
geleidelijk aan (op lange termijn) doorgevoerd kunnen worden.  Het uniformiseren van materialen zal 
uiteindelijk leiden tot efficiëntie met betrekking tot aankoop, opslag, uitwisselbaarheid,… van materiaal. 
Het beeldkwaliteitsplan zal gehanteerd worden als leidraad en leesbaarheid bij de aanleg/inrichting van het 
openbaar domein. 

Het gemeentelijk RUP “Kwalitatieve verdichting” heeft als doel voor de gehele gemeente een uitspraak te 
doen over de toekomstige verdichtingsopdracht en hoe deze tot stand (moet) komen.

Het plangebied voor beide deelopdrachten betreft het volledige grondgebied van Beveren (inclusief de 
verschillende deelgemeenten).

De uitgave voor de opdracht “Het aanstellen van een multidisciplinair team ter opmaak van een 
Beeldkwaliteitsplan en RUP Kwalitatieve verdichting te gemeente Beveren” wordt geraamd op 223 140,49 
EUR exclusief btw of 269 999,99 EUR inclusief 21% btw.
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Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling 
(ontwerp- of innovatieve oplossingen).

In een eerste selectiefase zullen de ingediende kandidaatsdossiers geanalyseerd en getoetst worden aan de 
selectiecriteria.

In een tweede fase (“gunningsfase”) worden er maximaal drie geselecteerde kandidaten (voor zo ver het 
aantal geselecteerde kandidaten meer is dan drie) uitgenodigd een offerte in te dienen op basis van het 
tegen dan bezorgde bestek.

Desgevallend volgt er een derde fase (“onderhandelingsfase”) waarin met één of meerdere geselecteerde 
kandidaten onderhandelingen worden gevoerd omtrent de bepalingen van het bijzonder bestek en/ of de 
ontvangen offertes.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel tot het aanstellen van een multidisciplinair team ter opmaak van een beeldkwaliteitsplan en RUP 
kwalitatieve verdichting te gemeente Beveren;
Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 223 140,49 EUR exclusief 
btw, of 269 999,99 EUR inclusief btw;
Artikel 3
als gunningswijze de mededingingsprocedure met onderhandeling te kiezen.

10 2023_GR_00073 Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor 
asbestverwijdering en renovatie van daken van de school De 
Oogappel te Vrasene  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het uit te voeren project betreft een dakrenovatie. Hierbij dient de huidige dakbedekking in asbestplaten 
verwijderd te worden en vervangen door zelfdragende isolerende panelen. De aannemer dient de werken uit 
te voeren in de schoolvakantie – zomervakantie 2023. Hij kan de gebouwen betreden vanaf maandag 3 juli 
en dient deze vrij te geven uiterlijk op vrijdag 18 augustus 2023.

De uitgave voor de opdracht “Asbestverwijdering en renovatie van daken school De Oogappel te Vrasene” 
wordt geraamd op 218 000 EUR exclusief btw of 263 780 EUR inclusief 21% btw. Er wordt voorgesteld de 
opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking.

Subsidiemogelijkheden:
Via OVAM is er 50% subsidie (22.500 EUR) mogelijk op de asbestverwijderingswerken (van de 218.000 EUR 
heeft +/- 45.000 EUR betrekking op asbestwerken). Op het resterende bedrag (zijnde 173.000 EUR ) kan 
AGION 70% subsidie verlenen, zijnde 121.100 euro, waardoor de gemeente zelf nog moet in staan voor 
51.900 EUR . Alle bedragen zijn excl. btw.
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Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel tot de asbestverwijdering en renovatie van de daken van school De Oogappel te Vrasene,
Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 218 000 EUR exclusief btw, 
of 231.080 EUR inclusief 6% btw,
Artikel 3
als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking te 
kiezen.

11 2023_GR_00079 Vaststelling lastvoorwaarden en gunningswijze voor de 
infrastructuurwerken voor de verkaveling Leurshoek - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van het project Leurshoek werkt de gemeente samen met de private partner Danneels 
Development nv. Deze laatste zal optreden als opdrachtgever bij de aanbesteding.
De uitgave voor de opdracht “Infrastructuurwerken voor de verkaveling Leurshoek” wordt geraamd op 1 050 
316,61 EUR exclusief btw of 1 270 882,37 inclusief btw. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze 
van de openbare procedure.
Een deel van de kostprijs wordt voorzien door Danneels nv, Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Brugge. Dit deel 
wordt geraamd op 349 245,79 EUR exclusief btw of 422 587,41 inclusief btw.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel tot de uitvoering van infrastructuurwerken voor de verkaveling Leurshoek.
Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 1 050 316,61 EUR exclusief 
btw of 1 270 882,37 EUR inclusief btw.
Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen. 

12 2023_GR_00087 Heraanleg van het H-terrein in de sportzone in Beveren  - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het H-terrein in de sportzone in Beveren dient heraangelegd te worden. Het is het trainingsveld voor de A-
kern van SKB en dient steeds speelklaar te zijn. 

De uitgave voor de opdracht “Heraanleg H-terrein sportzone Beveren ” wordt geraamd op 317 381,64 EUR 
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exclusief btw of 384 031,78 EUR inclusief 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel tot het heraanleggen van het H-terrein in de sportzone in Beveren. 
Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 317 381,64 EUR exclusief 
btw of 384 031,78 EUR inclusief 21% btw. 
Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen. 

13 2023_GR_00084 Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor 
het vernieuwen van de asfaltverharding in de Bankstraat te 
Haasdonk  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het uit te voeren project betreft de vernieuwing van de asfaltverharding in de Bankstraat te Haasdonk.
De werken omvatten hoofdzakelijk: 

• Signaleren van de werfzone, plaatsen van voorsignalisatie en wegomlegging.
• Affrezen van bestaande toplaag en deel onderlaag .
• aanbrengen nieuwe bitumineuze verharding.
• Aanpassingen aan straatkolken, toegangsputten, weggoten en andere weginfrastructuur waar 

nodig voor optimalisatie afwatering en rijcomfort.

De uitgave voor de opdracht “Vernieuwen asfaltverharding in de Bankstraat te Haasdonk” wordt geraamd 
op 162 260,25 EUR exclusief btw of 196 334,90 EUR inclusief 21% btw.
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking.

 
Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
principieel tot de vernieuwing van de asfaltverharding in de Bankstraat te Haasdonk,
Artikel 2
om de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 162 260,25 EUR 
exclusief btw of 196 334,90 EUR inclusief 21% btw,
Artikel 3
om als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking te 
kiezen.
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14 2023_GR_00078 Nieuwe concessie cultuurcafé Ter vesten - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De concessie van het Cultuurcafé loopt af op 15 september 2023. Bijgevolg dient er gestart te worden met de 
zoektocht naar een nieuwe concessionaris zodat de uitbating in september gegarandeerd blijft.
In samenspraak met de dienst gebouwen, bibliotheek en cultuurcentrum werd een lastenboek opgemaakt 
met volgende modaliteiten:
1. Vorm: concessie horecazaak.
2. Duur: 12 jaar (3 jaar proef en 9 jaar verlenging).
3. Gunningscriteria: concessievergoeding (50 punten) ; visie en concept (20 punten) en ervaring (30 punten). 
Hierbij wordt verder ook de nadruk gelegd op duurzaamheid en fair trade. De minimale concessievergoeding 
bedraagt 4 100 EUR (exclusief BTW).
4. Alle herstellings-, onderhouds- en inrichtingskosten eigen aan de concessie zijn ten laste van de 
concessionaris. Om discussie te vermijden wordt dit verder uitgewerkt in het lastenboek. 
5. Openingstijden: er wordt vanuit het cultuurcentrum gevraagd om geen wekelijkse sluitingsdag (meer) toe 
te staan. Dit stremt de dienstverlening naar het publiek van Ter Vesten. Bijgevolg open 7 op 7.
6. Aanduiding gerant is niet toegelaten.
Sommige bepalingen werden uit de afsprakennota gehaald en op vraag van het cultuurcentrum in het 
lastenboek opgenomen. Dit om juridisch meer gewicht te geven aan voormelde bepalingen en kordater te 
kunnen optreden indien er geen gevolg wordt gegeven aan betreffende afspraken. Het gaat hier met name 
om het aanbieden van een omruilvoordeel aan houders van de UiTPAS (art. 12), catering artiesten (art. 15), 
afspraken inzake opening en sluiting van het gebouw (art. 18), reinheid omgeving en stockage materiaal (art. 
33), stalling fietsen en voertuigen (art. 34).

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met het ontwerp van lastenboek tot aanstelling van een nieuwe concessionaris voor 
cultuurcafé Ter Vesten.
Artikel 2
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de verdere uitvoering en toewijzing van 
voormelde concessie, inclusief het voeren van publiciteit en het afsluiten van de afsprakennota met de 
nieuwe concessionaris.

15 2023_GR_00082 Verkavelingsakte project Leurshoek Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Tussen de gemeente Beveren en private ontwikkelaar Danneels werd op 23 maart 2021 een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend (goedkeuring gemeenteraad 23 februari 2021), voor de realisatie 
van het verkavelingsproject Leurshoek.
Voor dit project dient nog een verkavelingsakte opgemaakt te worden.
Op vraag van de private ontwikkelaar Danneels werd door notaris Vercouteren een ontwerp van 
verkavelingsakte opgemaakt.
Deze verkavelingsakte wordt nu ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit
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De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
het ontwerp van verkavelingsakte voor het project Leurshoek in Beveren (gemeente Beveren-Danneels) goed 
te keuren. 

16 2023_GR_00077 Verkoop van 2 percelen bouwgrond in de verkaveling 
Schoolstraat (Meesterhof) Melsele - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 5 oktober 2010 het reglement goed voor de verkoop 
van bouwgronden door de gemeente Beveren. Het reglement werd verschillende malen aangepast, nl. op de 
gemeenteraden van 28 februari 2012, 21 oktober 2014  en 1 augustus 2017.
Binnen de verkaveling Schoolstraat (Meesterhof) te Melsele werden op 23 september 2022 2 bouwgronden 
aangekocht voor de realisatie van de bescheiden last.
Het betreffen de loten 1 en 2. Deze kunnen nu verkocht worden volgens voormeld gemeentelijk reglement.
lot 1 9de afdeling, sectie G nr. 773R5/deel 172 m²

lot 2 9de afdeling, sectie G nr. 773R5/deel 159 m²

Overeenkomstig de aankoopprijs en het doelpubliek dat we beogen bij deze verkoop kunnen deze 
bouwgronden verkocht worden voor een prijs van 400 euro/m² (+14,5% kosten), hetzij respectievelijk 68 800 
EUR en 63 600 EUR. 
Aangezien de wegenis en groenzone in deze verkaveling privaat blijven en de verkaveling uit 11 
bouwgronden bestaat, wordt er per bouwlot eveneens 1/11 in volle eigendom mee overgedragen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
de procedure voor de verkoop van de loten 1 en 2 in de verkaveling Schoolstraat (Meesterhof) in Melsele 
overeenkomstig het goedgekeurd gemeentelijk reglement voor de verkoop van bouwgronden door de 
gemeente Beveren voor een eenheidsprijs van 400 EUR/m² (+ 14,5% kosten) op te starten.
Artikel 2
de nodige publiciteit te voeren voor de verkoop van deze loten. 

17 2023_GR_00071 Aanpassing van de statuten tijdens de buitengewone 
algemene vergadering van IGS Westlede op 30 mei 2023 en 
vaststelling mandaten - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren ontving van IGS Westlede een uitnodiging voor hun buitengewone algemene 
vergadering op dinsdag 30 mei 2023 om 19.30 uur in het hoofdgebouw van het crematorium Westlede in 
Lochristi.
De agenda van deze algemene vergadering werd als volgt meegedeeld:

1. vaststelling dat de vereniging de rechtsvorm dient aan te nemen van de coöperatieve vennootschap 
en de statuten dienen aangepast te worden volgens de regels van het Wetboek Vennootschappen 
en Verenigingen
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2. opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beschikbaar stellen van de 
middelen

3. aanneming van de volledig nieuwe statuten
4. bevestiging van de mandaten van het bestuur.

In het kader van de wijzigingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, in voege sinds 1 mei 
2019, dient de vereniging haar statuten in regel te stellen met deze wijzigingen en dit voor 1 januari 2024.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd mevrouw Dominique Tielens aangeduid als 
effectief vertegenwoordiger namens onze gemeente voor de algemene vergaderingen van IGS Westlede.
In zitting van 29 maart 2022  werd mevrouw Leentje Van Laere aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren voor de algemene vergaderingen van IGS Westlede.
Conform het DLB dient de vaststelling van het mandaat voor elke algemene vergadering herhaald te worden.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de uitnodiging van IGS Westlede voor hun buitengewone algemene vergadering op 30 
mei 2023 - aanpassing statuten.
Artikel 2
akkoord te gaan met de vaststelling dat de vereniging de rechtsvorm dient aan te nemen van de 
coöperatieve vennootschap en de statuten dienen aangepast te worden volgens de regels van het Wetboek 
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 3
akkoord te gaan met het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beschikbaar 
stellen van de middelen.
Artikel 4
 akkoord te gaan met de aanneming van de volledig nieuwe statuten.
Artikel 5
tot vaststelling van het mandaat van mevrouw Dominique Tielens als effectief vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede op 30 mei 2023.
Artikel 6
tot vaststelling van het mandaat van mevrouw Leentje Van Laere als plaatsvervangend vertegenwoordiger 
voor de buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede op 30 mei 2023.

18 2023_GR_00075 Vervanging van een bestuurder in de raad van bestuur van 
Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren PEVA vzw - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Binnen de gemeente Beveren is er de vzw PEVA Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren.
In de Raad van Bestuur zetelen maximum 13  bestuurders, voorgedragen door de gemeenteraad.
Namens N-VA werden 4 personen aangeduid om te zetelen in voormelde vzw, waaronder schepen De 
Meulemeester, schepen van cultuur.
De heer Bernard Van Gompel werd in gemeenteraadszitting van 26 februari 2019 aangeduid als bestuurder 
namens N-VA. 
De algemeen directeur van de gemeente ontving een mail van de N-VA-fractie met de vraag tot vervanging 
van de heer Van Gompel, ontslagnemend lid in de raad van bestuur van vzw PEVA Gemeentelijk 
Cultuurcentrum Beveren. 
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Namens de N-VA-fractie wordt de kandidatuur van Caro Stuer voorgedragen.

Besluit

De Gemeenteraad beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de ontslagaanvraag van Bernard Van Gompel als lid in de raad van bestuur van vzw 
PEVA Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren.
Artikel 2
tot aanduiding van Caro Stuer als lid in de raad van bestuur van vzw PEVA Gemeentelijk Cultuurcentrum 
Beveren vanaf 28 maart 2023 en dit ter vervanging van Bernard Van Gompel, ontslagnemend lid.


