Gemeente Beveren
Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering
d.d. 31 januari 2017.
.
Punt 02: Kennisgeving opvolging OCMW-raadslid. (D 03)
Bij schrijven van 29 december 2016 aan gemeenteraadsvoorzitter dhr.
Jens De Wael meldde mevrouw Mirèse Deckers, werkend lid van het
OCMW, dat ze ontslag neemt als OCMW-raadslid met ingang van 29 december 2016.
Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de
voorzitter van de gemeenteraad.
Een uittredend lid moet zijn /haar mandaat blijven uitoefenen tot de opvolger is geïnstalleerd. (art.25 OCMW-decreet)
De voordrachtsakte voorziet als eerste opvolger van mevrouw Mirèse
Deckers , mevrouw Heidi Werrens.
In toepassing van art. 17 van het OCMW-decreet moet de voorzitter van
de gemeenteraad de eed afnemen vóór de eerstvolgende vergadering van
de OCMW-raad, die plaatsvond op 18 januari 2017.
Na een aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Heidi
Werrens door de voorzitter van de gemeenteraad, werd mevrouw Heidi
Werrens opgeroepen tot de eedaflegging.
De eedaflegging vond plaats in aanwezigheid van de gemeentesecretaris
op vrijdag 30 december 2016.
Het proces-verbaal van de eedaflegging werd aan de voorzitter van de
raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolging
van mevrouw Mirèse Deckers door mevrouw Heidi Werrens als werkend
lid van de OCMW-raad.

Punt 03:

Kennisgeving meerjarenplan en budget 2017 van Dienst
Schuldbemiddeling Waasland. (SH)
.

De Dienst Schuldbemiddeling Waasland treedt op als schuldbemiddelaar
in het kader van de procedure collectieve schuldenregeling voor cliënten
die haar worden doorgestuurd door de sociale diensten van de aangesloten OCMW’s: Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas. Deze
dienst wordt gefinancierd door de deelnemende OCMW’s a rato van 1 euro per inwoner (bedrag te indexeren vanaf 2003).
ln toepassing van de artikelen 174 en 228 §1 van het OCMW-decreet
wordt het meerjarenplan en het budget 2017 van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland, opgericht conform Titel Vlll, Hoofdstuk I van het
OCMW-decreet, ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het meerjarenplan en het budget 2017 van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland.
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Punt 04:

Principieel besluit tot gedeeltelijke afschaffing voetweg 37
te Beveren. (D 32)
.

In het kader van de realisatie van het woonproject ‘Alexander Farnèselaan’
met nieuwe wegenis dient voetweg nr. 37 (1m breedte) tussen de A.
Farnèselaan en het Pareinpark gedeeltelijk afgeschaft.
De voetweg nr. 37 is op het terrein niet meer zichtbaar of aanwezig en
loopt volgens de atlas der buurtwegen tussen de A. Farnèselaan en het
Pareinark over een afstand van 392m (A-B-C-D-E) en ook 65 m (A-F) in
het openbaar domein van de A. Farnèselaan.
Aan de raad wordt voorgesteld:
 principieel te besluiten tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 37
tussen de A. Farnèselaan en het Pareinpark in het kader van de realisatie van het woonproject ‘Alexander Farnèselaan’;
 het houden van een openbaar onderzoek de commodo et incommodo,
gedurende 30 dagen.

Punt 05:

Voorlopige vaststelling rooi- en onteigeningsplan
Ciamberlanidreef te Beveren. (D 32)
.

Ons bestuur wenst een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen en een
nieuwe weginrichting te voorzien in de centrumstraten Ijzerhand, Ciamberlanidreef, De Brownestraat en een deel van de Donkvijverstraat.
Voor de heraanleg van de Ciamberlanidreef is een plaatselijke verbreding
van een strook van 1m noodzakelijk. Hiervoor is een rooi- en onteigeningsplan noodzakelijk.
Ten Zuiden van de Ciamberlanidreef is de rooilijn vastgelegd met het BPA
Centrum Noord (M.B. 10.05.2004). Deze rooilijn blijft grotendeels behouden, ze wordt slechts op 1 punt gewijzigd, namelijk ter hoogte van Kasteeldreef 53. De nieuwe rooilijn geeft de werkelijke toestand weer.
Ten Noorden van de Ciamberlanidreef wordt een nieuwe rooilijn gemaakt.
Voor de realisatie van de rooilijn is een onteigeningsplan noodzakelijk, gezien de delen van de percelen niet in der minne verworven werden.
Aan de Gemeenteraad wordt voorgesteld het bijgevoegde rooi- en onteigeningsplan voorlopig vast te stellen met toepassing van de wetgeving betreffende de hoogdringende omstandigheden.
Het voorlopig vastgestelde ontwerp dient bekendgemaakt en onderworpen
aan een openbaar onderzoek. De resultaten daarvan worden dan aan de
gemeenteraad voorgelegd.

Punt 06:

Vaststelling lastvoorwaarden opmaken inrichtingsstudie en
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor Ouden Doel. (D 31)

Volgens het GRUP afbakening zeehavengebied Antwerpen (2013) zou
heel Ouden Doel verdwijnen als gevolg van de realisatie van het
natuurgebied ‘Doelpolder’. Dit terwijl in heel het planproces voorafgaand
aan het afbakeningsGRUP van 2013 steeds werd uitgegaan van het
behoud van Ouden Doel (m.n. Strategisch Plan 2006, Plan-MER 2009).
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Onder meer de gemeente ging tegen dit GRUP in beroep. Volgend op het
advies van de Auditeur van 26 februari 2016 en de pleitzitting in juni is het
de verwachting dat ten minste de betrokken groengebieden partieel
vernietigd worden zodat behoud van Ouden Doel opnieuw mogelijk wordt.
Anticiperend op een dergelijke vernietiging wenst de gemeente Beveren
een toekomstvisie op lange termijn te ontwikkelen voor Ouden Doel, met
aandacht voor wonen, erfgoed en recreatie.
Er werd een lastenboek opgemaakt om een ontwerper aan te stellen voor
het opmaken van een inrichtingsstudie en een gemeentelijk RUP.
De uitgave wordt geraamd op 50 000 euro, inclusief btw.
In uitvoering van artikel 26, § 1, 1° a van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten kan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als
gunningswijze worden gekozen.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van
2017, op budgetcode AR 2140000/BI 0600RP/subproject HAVEN8-Dienst
Linkeroever.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 principieel te beslissen tot het opmaken van een inrichtingsstudie en
een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor Ouden Doel;
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het aanstellen van een
ontwerper en de raming goed te keuren voor de som van 50 000 euro,
inclusief btw;
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
te kiezen.

Punt 07:

Vaststelling lastvoorwaarden heraanleggen zijweg Zandstraat
te Haasdonk tussen woningen nummers 162 en 172. (D 31)

In vergadering van 29 april 2014 trof de gemeenteraad de principiële beslissing om de zijweg van de Zandstraat tussen de woningen nrs. 162 en
172 her aan te leggen, voorzien van een gescheiden rioolstelsel.
Door het Studiebureau Jouret werd hiervoor een lastenboek opgemaakt.
De uitgave van de werken wordt geraamd op 115 927,07 euro, inclusief
btw.
In uitvoering van artikel 26, § 2, 1° d van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten kan de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking als gunningswijze worden gekozen.
Voor deze werken is er het investeringsbudget een krediet voorzien van €
75.000 op AR: 2240000/BI: 0200WE – subproject TDW36.
Het voorziene krediet zal dienen verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het heraanleggen van de
zijweg van de Zandstraat tussen de woningen nrs. 162 en 172,
 de raming goed te keuren voor de som van 115 927,07 euro, inclusief
btw;
 als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking te kiezen;
 in te stemmen met de verhoging van het voorziene krediet bij de
volgende budgetwijziging.

Punt 08: Goedkeuring raming aandeel gemeente voor onderhoudswerken aan baangrachten en waterlopen van 3e categorie
in 2017 door Polder Land van Waas. (D 31)
.
Het polderbestuur heeft de raming van het aandeel van de gemeente in
het onderhoud van baangrachten en onderhoudswerken aan waterlopen
3de categorie voor 2017 aan ons bestuur bezorgd.
Het aandeel van de gemeente voor 2017 wordt geraamd op 217 897,81
euro, inclusief btw.
Budgetcode: 6490399/031000/kp12
Budget: € 217.974,00
Aan de raad wordt gevraagd deze raming goed te keuren.

Punt 09:

Vaststelling lastvoorwaarden groenonderhoud en reinhouden
straten en pleinen door Wase Werkplaats in 2017. (D 31) .

Omdat onze gemeente lid is van de Wase Werkplaats kan zij beroep doen
op bepaalde vormen van dienstverlening, zoals groenonderhoud en onderhoud van straten en pleinen in het algemeen.
Het betreft de volgende werkzaamheden die gedurende 2017 door de
Wase Werkplaats kunnen worden uitgevoerd:
 Uitvoeren van natuurzorgwerken in het kader van milieu-/natuurprestaties
(MINA): AR: 6103320 Item: 0200WE/35
 Groenonderhoud verschillende sportzones: AR: 6103120
Item: 0740OP/35
 Groenonderhoud centrum Beveren (Cortewalle,…): AR: 6130120
Item: 0680HS/35
 Groenonderhoud verschillende begraafplaatsen: AR: 6103120
Item: 099000/35
 Groenonderhoud rond speeltuigen op speelpleinen: AR: 6103020
Item: 0750JE/35
 Reinhouden straten en pleinen: AR: 6103320
Item: 098400/38
Door de groendienst en de technische dienst wegen wordt de uitgave per
artikel als volgt geraamd:
 AR 6103320 Item 0200WE: € 90.496,44;
 AR 6103120 Item 07400P: € 108.279,27;
 AR 6130120 Item 0680HS: € 94.576,44;
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 AR 6103120 Item 099000: € 94.576,44;
 AR 6103020 Item 0750JE: € 16.469,43;
 AR 6103320 Item 098400: € 70.000,00.
De uurprijs voor één arbeider bij de Wase Werkplaats bedraagt vanaf 1 januari 2017 € 15,80 exclusief BTW (€ 19,12 inclusief BTW).
Aan de raad wordt gevraagd om in uitvoering van artikel 42 van het Gemeentedecreet de bevoegdheid van voornoemde opdracht voor het jaar
2017 over te dragen aan de Wase Werkplaats vzw, Kapelanielaan 20,
9140 Temse.

Punt 10:

Vaststelling lastvoorwaarden groenonderhoud aan plantsoenen
in 2017. (D 31)
.

Door de groendienst werd een lastenboek opgemaakt voor het
groenonderhoud van de plantsoenen in 2017. De opdracht bestaat uit 14
percelen:
- perceel 1: Beveren;
- perceel 2: Doel;
- perceel 3: Gaverland;
- perceel 4:Haasdonk + KMO-zone;
- perceel 5: Kallo;
- perceel 6: Kieldrecht + Prosperpolder;
- percel 7: Melsele-noord;
- perceel 8: Melsele-zuid;
- perceel 9: Beeweg en omgeving + Laurier-, Lavendel-, Tijm-, en
Vlierstraat te Melsele;
- perceel 10: Verrebroek;
- perceel 11: Vrasene;
- perceel 12: Tijskenshoekwijk, Bosbeek, Klaveren Aas + Doornpark;
- perceel 13: Beveren west;
- perceel 14: sites OCMW.
De overeenkomst wordt afgesloten voor één jaar. Deze kan telkens met
één jaar worden verlengd gedurende drie opeenvolgende dienstjaren mits
akkoord van beide partijen.
Ingevolge artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 heeft de Raad van het
OCMW in zijn delegatiebesluit de gemeente Beveren aangeduid om voor
deze opdracht op te treden als opdrachtgever voor het perceel 14 “sites
OCMW.
De jaarlijkse uitgave wordt geraamd op 1 115 986,08 euro, inclusief btw.
De open offerteaanvraag kan als gunningswijze worden gekozen.
Budgetsleutel: 6103120/0680HS
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 principieel te beslissen tot uitvoeren van groenonderhoud aan de
plantsoenen in 2017;
 de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor
de som van 1 115 986,08 euro, inclusief btw;
 als gunningswijze de open offerteaanvraag te kiezen.
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Punt 11:

Vaststelling lastvoorwaarden afsluiten ABR-polis voor
bouwwerken. (D 31)
.

Dit jaar zal gestart worden met verschillende grote bouwwerken in onze
gemeente:
- De bouw van het nieuw administratief centrum en politiekantoor
(gemeente),
- De bouw van twee nieuwe woonzorgcentra te Vrasene en Haasdonk
(OCMW).
Er wordt voorgesteld om voor deze grote bouwprojecten een Algemene
Bouwplaats Risico's verzekering (ABR) af te sluiten. Door de bundeling
van deze projecten in één dossier kunnen betere voorwaarden bekomen
worden.
De opdracht zal worden opgesplitst in twee percelen:
- perceel 1: gemeente - bouw nieuw administratief centrum en
politiekantoor
- perceel 2: OCMW - bouwen van twee nieuwe woonzorgcentra (Vrasene
en Haasdonk).
Door AON Belgium NV, Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem, werd een ontwerp opgemaakt.
De uitgave wordt geraamd op 105 000 euro, inclusief btw.
In uitvoering van artikel 26, § 1, 1° a van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten kan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als
gunningswijze worden gekozen.
Budgetsleutel: 6129000/0119AC/03
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 principieel te beslissen tot het afsluiten van een ABR-polis voor
bouwwerken;
 de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor
de som van 105 000 euro, inclusief btw;
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
te kiezen.

Punt 12:

Vaststelling lastvoorwaarden inrichting kunstdepot Hof ter
Welle. (D 31)
.

De gemeente Beveren opent begin september 2017 een nieuw
Erfgoedhuis in het pas gerestaureerde middeleeuwse kasteel Hof ter
Welle.
Een van de collecties die in het nieuwe Erfgoedhuis enerzijds zal worden
bewaard en anderzijds aan het publiek zal worden getoond, is de
uitgebreide gemeentelijke collectie schilderijen en grafiek die zich vandaag
in een reserve bevindt.
In het Erfgoedhuis is op de benedenverdieping een ruimte voorzien waar
deze collectie volgens de regels van de kunst moet worden bewaard.
Dankzij een soort vitrine moet een gedeelte van de collectie (dankzij
wisselcollecties) worden geëxposeerd aan het publiek. Deze ruimte moet
nog volledig worden ingericht.
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Door de archiefdienst werd een ontwerp opgemaakt.
De uitgave wordt geraamd op 50 000 euro, inclusief btw.
In uitvoering van artikel 26, § 1, 1° a van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten kan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als
gunningswijze worden gekozen.
Budgetsleutel: 2210100/0700WE/14OVERIG/OVERIG62
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 principieel te beslissen tot de inrichting van het kunstdepot Hof ter
Welle;
 de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor
de som van 50 000 euro, inclusief btw;
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
te kiezen.

Punt 13:

Vaststelling lastvoorwaarden renoveren daken sporthal ’t Wit
Zand te Melsele. (D 31)
.

In vergadering van 24 november 2015 besliste de gemeenteraad om de
versleten PVC-dakbedekking van de achterste sporthal van de sporthal ’t
Wit Zand te Melsele te vernieuwen.
Hiervoor werd na een aanbesteding architect Bart De Decker aangesteld
als ontwerper.
Bij een onderzoek en opmeting van het dak werd samen met de TD
Gebouwen vastgesteld dat ook de de dakbedekking van de turnhal,
kleedkamers, cafetaria en materiaalberging van de oude sporthal versleten
zijn, en dienen vernieuwd te worden. Regelmatige lekken bevestigen deze
noodzaak.
De totale te renoveren dakoppervlakte bedraagt circa 2.546 m². De
ontwerper voorziet het plaatsen van een EPDM-dakbedekking op een
drukvaste PIR-dekplaat. Ook de dakopstanden zullen voorzien worden van
een EPDM-bedekking. Er worden nieuwe dakrand- en muurdekprofielen
profielen voorzien.
De kostprijs van de werken wordt geraamd op 193 346,72 euro, inclusief
btw.
In uitvoering van artikel 26, § 2, 1° d van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten kan de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking als gunningswijze worden gekozen.
Voor de uitvoering van deze werken is in het budget 2017 AR: 2210100/BI:
0740SZ subproject TDG112 een krediet voorzien van € 157.500.
Dit voorziene krediet zal dienen verhoogd te worden bij de volgende budgetwijziging met € 40.000.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen het renoveren van het dak van de
sporthal 't Wit Zand te Melsele (dak achterste sporthal en de daken van
de turnhal, kleedkamers, cafetaria en materiaalberging van de oude
sporthal);
 de raming goed te keuren voor de som van 193 346,72 euro, inclusief
btw;
 als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking te kiezen;
 in te stemmen met het verhogen van het voorziene krediet met 40 000
euro bij de volgende budgetwijziging.

Punt 14:

Goedkeuring bijkomende werken bij bouw nieuwe kleedkamers
en uitbreiden bestaande kantine voetbalgebouw Verrebroek.
(D 31)
.

De werken bestaande uit het uitbreiden van de voetbalkantine en het bijbouwen van kleedkamers in de sportzone te Verrebroek werden uitgevoerd door de Tijdelijke Vereniging VHK-De Tender uit Belsele.
Door aannemer VHK worden nu de laatste vorderingsstaten (bisstaten 1,
2, 3 en 4) ingediend voor deze werken.
Deze bisstaten omvatten de aanrekening van uitgevoerde, noodzakelijke,
bijkomende werken.
Bisstaat 1 van € 3.718,26 (excl. btw) :
- voor het aansluiten van een gehuurde sanitaire container voor voetbalclub Verrebroek op het elektriciteitsnet, waterleidingsnet en afwateringsnet;
- voor de gehuurde kantinecontainer diende ook aanleg te gebeuren van
nutsvoorzieningen.
Bisstaat 2 van € 7.988,80 (excl. btw):
De funderingszolen dienden heel wat dieper uitgegraven te worden dan
voorzien. Daardoor diende er meer grond afgevoerd te worden en meer
aangevuld te worden met scherp zand en gestabiliseerd zand. Er diende
ook 191,61 m³ grond afgevoerd met stenen.
Bisstaat 3 van € 697,78 (excl. btw):
Om de diverse aansluitingen in de technische ruimte te kunnen realiseren
dienden er 4 extra aansluitingsbochten geplaatst te worden. Er diende ook
een extra aardingslus geplaatst te worden.
Bisstaat 4 van € 29.320,03 (excl. btw) voor o.a.:
- het plaatsen van een hogere plint in blauwe steen rondom het gebouw
aangepast aan het wisselende terreinprofiel;
- aanpassen van het volledige tracé van de riolering om toch gravitair te
kunnen aflopen;
- heel wat extra schrijnwerkerij: omkastings- en afwerkingswerken, binnen
en buiten, o.a. voor de aansluiting van uitbreiding op de oude kantine;
- in de keuken diende een extra stalen ligger geplaatst te worden;
- er dienden meer isolerende gevelplaten geplaatst te worden;
- in het oude gedeelte op te smukken dienden er extra schilderwerken uitgevoerd te worden;
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- om eenzelfde vloer te bekomen in het deel aangebouwde cafetaria en
oude cafetaria werd er over geheel het oppervlakte dezelfde ceramische
vloer aangelegd;
- de bestaande platte daken werden ook geïsoleerd en vernieuwd. Hierdoor beschikt het gebouw nu over een volledig geïsoleerd en nieuw dak;
- in het scheidsrechterlokaal werd een scheidingswand geplaatst aan de
douche;
- de berging werd voorzien van een buitendeur en een raam;
- vooral in het bestaande gebouw dienden renovatiewerken uitgevoerd te
worden aan de elektrische installatie;
- afbraak van een extra muur tussen de toog en de berging voor een betere toegang.
Het totaal bedrag van de bisstaten 1, 2, 3 en 4 bedraagt 50 487,09 euro,
inclusief btw.
Door de ontwerper en de TD gebouwen werden deze verrekeningen in
meer gunstig geadviseerd.
De eindafrekening van de werken bedraagt 746 085,27 euro, inclusief btw
en herzieningen, of 17 % meer dan de gunning zijnde 635 144,18 euro, inclusief btw.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de door aannemer TV VHK-De
Tender uit Belsele ingediende bisstaten 1, 2, 3 en 4, ten bedrage van
50 487,09 euro, inclusief btw bij de werken, bestaande uit het uitbreiden
van de voetbalkantine en het bijbouwen van kleedkamers in de sportzone
te Verrebroek, goed te keuren.

Punt 15:

Vaststelling lastvoorwaarden schoonmaak cultureel centrum
Ter Vesten, kasteel Cortewalle en het openbaar toilet
gedurende 2017-2018. (D 31)
.

Door de coördinator schoonmaak werd er een ontwerp opgemaakt voor de
schoonmaak van het cultureel centrum Ter Vesten, kasteel Cortewalle en
het openbaar toilet gedurende 2017.
De opdracht kan verlengd worden gedurende 3 opeenvolgende
dienstjaren.
De uitgave wordt geraamd op 186 103,45 euro, inclusief btw/per jaar.
In uitvoering van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten kan de open
offerteaanvraag als gunningswijze worden gekozen.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van
2017, op budgetcode 6103021/0119GB - openbaar toilet en
6103021/0701CC en in het budget van de volgende jaren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 principieel te beslissen tot schoonmaak van het cultureel centrum Ter
Vesten, kasteel Cortewalle en het openbaar toilet gedurende 20172018;
 de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor
de som van 186 103,45 euro, inclusief btw/per jaar;
 als gunningswijze de open offerteaanvraag te kiezen;
 in te stemmen met de financieringswijze.
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Punt 16:

Vaststelling lastvoorwaarden verkoop via online veilinghuis van
achtergelaten en verbeurd verklaarde voertuigen en allerlei
klein materiaal. (D 31)
.

De politie (zowel lokale als havenpolitie) wordt regelmatig geconfronteerd
met achtergelaten (verlaten) en in beslag genomen voertuigen en met divers klein materieel zoals motorfietshelmen, GSM’s, smartphones, een
buitenboordmotor voor een boot, … etc.
De voertuigen worden gestockeerd tijdens een sperperiode van 6 maanden op een gemeentelijk terrein (Gasdam) en worden, na het verstrijken
van deze termijn, eigendom van de gemeente. Voor een 35-tal voertuigen
is die termijn van 6 maanden verstreken en wordt voorgesteld om tot verkoop over te gaan.
Het klein materieel (met uitzondering van de buitenboordmotor die in de
garage van de lokale politie staat) wordt in bewaring gegeven op de financiële dienst (en wordt na 6 maanden eveneens gemeentelijke eigendom).
Voor de verkoop van zowel de voertuigen als het klein materieel wordt
voorgesteld om, bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, een online-veilinghuis aan te stellen.
Het werken met een online-veilinghuis heeft het voordeel dat een zeer
ruim publiek kan bereikt worden, zowel de administratieve als praktische
afhandeling door het veilinghuis gebeuren en de ‘kost’ met name de commissie betaald wordt door de bieder/koper.
Aangezien het stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende goederen vanaf € 5.000 bevoegdheid is van de gemeenteraad wordt
het akkoord gevraagd om de voertuigen en klein materieel te mogen verkopen via een online-veilinghuis.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 principieel te beslissen tot het verkopen van achtergelaten en verbeurd
verklaarde voertuigen en allerlei klein materiaal via een online
veilinghuis;
 de lastvoorwaarden vast te stellen;
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
te kiezen.

Punt 17:

Vaststelling lastvoorwaarden leveren bestelwagen met kipper
voor T.D. Wegen en overlaten huidig voertuig. (D 31)
.

Eind 2016 is de bestelwagen met kipper van de weekendploeg reiniging in
panne gevallen.
Het voertuig had dan ook al de respectabele leeftijd van 15 jaar bereikt.
De kosten aan het voertuig bedragen meer dan € 6.000.
Daar de kosten erg oplopen stelt de technische dienst voor om het voertuig te laten vervangen.
Door de technische dienst wegen en de dienst aanbestedingen werd een
ontwerp opgemaakt.
De uitgave wordt geraamd op 48 400 euro, inclusief btw.
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In uitvoering van artikel 26, § 1, 1° a van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten kan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als
gunningswijze worden gekozen.
Budgettaire regeling:
Dienstjaar: 2017 Bedrag: € 200.000,00 Artikel: 2430100 BI: 0200WE SUB:
TDW149
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 principieel te beslissen tot het leveren van een bestelwagen met een
kipper voor de TDW + overlaten van het huidig voertuig;
 de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van
48 400 euro, inclusief btw;
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
te kiezen.

Punt 18:

Vaststelling lastvoorwaarden inschrijvingssoftware
Vakantietoppers. (D 31)
.

Voor de inschrijvingen voor Vakantietoppers en de activiteiten van de
sportdienst wordt reeds enkele jaren gebruik gemaakt van specifieke inschrijvingssoftware van de firma Oxynade. Tot nog toe werd met jaarcontracten gewerkt omdat de software niet volledig voldeed aan de verwachtingen en de firma Oxynade niet altijd in staat bleek de problemen op te
lossen.
Ondertussen zijn er meerdere spelers op de markt die gelijkaardige of nog
betere inschrijvingssoftware aanbieden aan gelijkaardige tarieven. Daarom
wil de afdeling welzijnszaken een nieuwe prijsvraag uitschrijven en meteen
ook een contract voor drie jaar aangaan. De software zal op termijn ook
uitgebouwd worden als een digitaal vrijetijdsloket voor alle vrijetijdsactiviteiten die de gemeente aanbiedt (ook van niet-vrijetijdsdiensten).
Het afdelingshoofd welzijnszaken en de dienst aanbestedingen hebben
een ontwerp opgemaakt.
De uitgave wordt geraamd op € 11.200,00 inclusief BTW per jaar.
De totale uitgave op 3 jaar wordt geraamd op € 33 600 inclusief BTW.
In uitvoering van artikel 26, § 1, 1° a van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten kan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als
gunningswijze worden gekozen.
Budgettaire regeling:
Dienstjaar: 2017 Bedrag: € 11 367,00 AR: 6150220 BI: 0740SP KP: 61
Dienstjaar: 2018 Bedrag: € 11 367,00 AR: 6150220 BI: 0740SP KP: 61
Dienstjaar: 2019 Bedrag: € 11 367,00 AR: 6150220 BI: 0740SP KP: 61
De dienst informatica adviseert gunstig.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 principieel te beslissen tot het huren van inschrijvingssoftware voor
Vakantietoppers en dit voor een termijn van 36 maanden;
 de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van
33 600 euro, inclusief BTW (= 36 maanden);
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
te kiezen.
Toelichtingen gemeenteraadszitting 31 januari 2017

11

Punt 19:

Goedkeuring bijkomende elektriciteitswerken Free-Wi-Fi
zone + bezoekersdata. (D 31)
.

Het college van burgemeester en schepenen gunde het dossier Free Wi-Fi
zone met bezoekersdata in zitting van 16 augustus 2016 aan de firma Dimension Data (opdrachtencentrale stad Brugge perceel 13).
Bij de rondgang is echter gebleken dat de veronderstelling waar men eerder vanuit ging in het dossier dat alle locaties eigendom waren van de gemeente of over tracés van de camerabewaking konden gebeuren, niet het
geval is. Tevens is in extremis nog beslist het domein Cortewalle mee op
te nemen in het dossier.
Daar de bijkomende elektriciteitswerken ten laste van de gemeente zijn,
werd gevraagd om een kostenraming te maken van de noodzakelijke werken om een totaal werkend systeem op te zetten alsook een tweede raming met het deel Cortewalle.
Intussen werd wel overeengekomen de installatie waar mogelijk (antennes,
bekabeling, …) reeds af te werken en dit is half december afgerond en maakt
dat in de Warande de Wifi connectie al operationeel is.
Zodra de bijkomende werken zijn uitgevoerd kan de installatie in zijn geheel
worden opgeleverd.
Dimension data heeft twee offertes bezorgd;
- scenario 1 (zonder Cortewalle): éénmalige kosten bedragen
12 569,18 € exclusief BTW
- scenario 2 (met Cortewalle): éénmalige kosten bedragen 16 792,76
€ exclusief BTW.
De dienst informatica opteert voor scenario 2.
Budgettaire regeling:
Dienstjaar: 2017 Bedrag: voldoende Artikel: 6130299 BI: 0119IT KP: 04
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de bijkomende elektriciteitswerken goed te keuren;
 de bijkomende werken te gunnen aan Dimension Data (de werken kosten <50%);
 de éénmalige kosten van 20 319,24 euro, inclusief btw goed te keuren.

Punt 20:

Goedkeuring ontwerp/kostenraming Eandis voor ondergronds
brengen laagspannings- en verlichtingsnet in Melselestraat en
vernieuwen verlichtingsinstallatie Melsele- en Keizerstraat te
Haasdonk n.a.v. geplande wegen- en rioleringswerken. (D 31)

Naar aanleiding van de door het gemeentebestuur geplande wegen- en rioleringswerken in de Melselestraat, Keizerstraat en Heirbaan (Aquafinproject) dienen er werken te gebeuren aan het bestaande laagspannings- en
verlichtingsnet.
Door netbeheerder Eandis werd hiervoor een ontwerp opgemaakt.
Voorgesteld wordt om het laagspannings- en verlichtingsnet in de bebouwde kom van de Melselestraat ondergronds aan te leggen. De kostprijs daarvoor bedraagt € 35.280,57 (vrij van BTW).
Ook dienen er 13 laagspanningsaansluitingen overgekoppeld te worden.
Kostprijs: € 12.281,40 (vrij van BTW).
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De kostprijs voor het wegnemen van het laagspanningsnet en OV-net bedraagt € 174,93 (excl. BTW).
In de Melselestraat wordt de plaatsing voorzien van 16 nieuwe LEDlichtpunten. Voorgesteld wordt om ook de oude veel verbruikende armaturen van de openbare verlichting in de Keizerstraat, tussen de kerk en het
kruispunt met de Melselestraat (8 stuks), te vervangen door veel zuinigere
LED-armaturen. De kostprijs daarvan bedraagt €26.655,47 (excl. btw).
De totale kostprijs van de werken bedraagt € 74.392,37 + € 5.634,38 BTW
= € 80.026,75.
In het budget 2017 – AR:2282100/BI0200WE/subproject Duurzaam52 is
een krediet voorzien van €250.000 voor deze werken.
De uitvoering van de werken kan gegund worden aan netbeheerder Eandis.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 het ontwerp van Eandis voor het ondergronds brengen van het
laagspanningsnet en het verlichtingsnet in de Melselestraat en het
vernieuwen van de verlichtingsinstallatie in de Melselestraat en
Keizerstraat naar aanleiding van de daar geplande wegen- en
rioleringswerken goed te keuren;
 de raming goed te keuren voor de som van 74 392,37 euro, exclusief
btw;
 de uitvoering van de werken te gunnen aan netbeheerder Eandis.

Punt 21:

Goedkeuring ontwerp uitbreiding waterleidingnet in sociale
verkaveling “Sportlaan/Smisstraat” te Vrasene. (D 31)
.

Het college verleende in zitting van 15 november 2016 aan de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen een stedenbouwkundige vergunning
voor de aanleg van de publieke ruimte voor het project “SportlaanSmisstraat” te Vrasene.
Door de Watergroep wordt nu een ontwerp voorgelegd voor de uitbreiding
van het waterleidingnet in voormelde verkaveling.
Het betreft een netuitbreiding van ca. 477 lm.
De aanlegkosten zijn integraal ten laste van de verkavelaar.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van de Watergroep
voor het uitbreiden van het waterleidingnet in de sociale verkaveling
“Sportlaan-Smisstraat” te Vrasene goed te keuren.

Punt 22:

Goedkeuring ontwerp van opstal voor KSA, Smisstraat te
Vrasene. (D 03)
.

KSA Vrasene is momenteel aan het bouwen te Vrasene, Smisstraat. Voor
hun te gebruiken terrein dient er nog een recht van opstal te worden toegekend.
In overleg tussen sportdienst, jeugddienst, bevoegde schepenen werd een
compromis gevonden over het toe te kennen terrein (zie bijlage).
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Er blijft nog een achterliggend deel over dat later nog een bestemming kan
krijgen. In het recht van opstal wordt voorzien dat de gemeente dit terrein
later nog mag ontsluiten over het in opstal gegeven perceel.
Door de juridische dienst werd dit nieuw gebruiksrecht op voormeld terrein
opgemaakt in de vorm van een opstalrecht (gespiegeld aan de bestaande
opstalrechten van andere jeugdbewegingen) met volgende modaliteiten:
1. Termijn: 30 jaar. Er wordt opgenomen dat het de bedoeling is, voor zover mogelijk, om de opstalhouder na deze termijn het genot te laten
behouden van de opstallen maar dat hiervoor een nieuwe overeenkomst zal opgemaakt worden op dat moment volgens de noden en gebruiken die dan gelden.
2. Het recht wordt kosteloos verleend.
3. Inplanting verplicht conform bijgevoegde inplantingsplannen
4. Verzekeringen en belastingen ten laste van de opstalhouder
5. Gebouwen opgericht door de opstalhouder behoren haar toe gedurende de duur van het opstalrecht.
6. Bij het einde van het recht van opstal gaat de eigendom van de opgerichte gebouwen over aan de gemeente zonder dat hier enige vergoeding voor betaald moet worden.
7. Indien er notariële kosten zijn (bv renteloze lening) zijn deze ten laste
van de opstalhouder.
8. De opstalhouder verkrijgt een exclusief gebruiksrecht op het in opstal
gegeven terrein enkel tijdens de werking (inclusief georganiseerde activiteiten en festiviteiten). Dit wordt niet uitgebreid naar de momenten
waarop het lokaal verhuurd is.
9. Indien de opstalhouder / gebruiker ophoudt te bestaan of zijn activiteiten stopt, zal het recht van opstal ten einde komen en zullen de opstallen toekomen aan de opstalgever op basis van een waarde die alsdan
tussen de opstalhouder en de opstalverlener zal worden overeengekomen of bij gebreke aan akkoord zal worden vastgesteld door een
deskundige aan te stellen door de vrederechter. Deze waardebepaling
zal rekening houden met alle door de opstalhouder toegekende voordelen (subsidies, kosteloos opstalrecht, renteloze lening, …).
10. De gemeente houdt zich het recht voor:
a. Een groenbuffer aan te leggen van 10 meter breed ten noorden van het
terrein ;
b. Een weg aan te leggen ter ontsluiting van het achtergelegen perceel.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van opstal goed te
keuren.

Punt 23:

Aankoop gronden in het kader van de heraanleg A.
Farnèselaan Melsele. (D 31)

.

a) 2 innemingen (779A3 & 754H).
Het college ging in zitting van 20 juni 2016 akkoord met het voorontwerp
voor de heraanleg van de Alexander Farnèselaan in Melsele.
Voor de heraanleg van de Alexander Farnèselaan dienen nog verschillende gronden aangekocht te worden.
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Voor de volgende aankopen werd er conform het schattingsverslag, opgemaakt door TECCON op 28 juni 2016, reeds een akkoord in der minne
bereikt:
Kadastrale gegevens
Oppervlakte (m²)
9de afd. sectie G, 779A3
7,63
9de afd. sectie G, 754H
41,32
De compromissen werden reeds ondertekend.
Krediet is beschikbaar op budget 2017 TDW40 AR 2202000 BI 0200WE.
In toepassing van de artikelen 94, al. 1,1° en 160,§1 en §2 van het Gemeentedecreet heeft de financieel expert (delegatiebesluit gemeenteraad
d.d. 24 februari 2015, in toepassing van artikel 160 §2, derde lid van het
Gemeentedecreet) zijn visum verleend voor deze aankoop.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 volgende percelen aan te kopen voor de heraanleg van de A.
Farnèselaan in Melsele
Kadastrale gegevens
Oppervlakte (m²)
9de afd. sectie G, 779A3
7,63
9de afd. sectie G, 754H
41,32
 de ontwerpaktes goed te keuren.

b) 2 innemingen (778S2 & 779T3).
Het college ging in zitting van 20 juni 2016 akkoord met het voorontwerp
voor de heraanleg van de Alexander Farnèselaan in Melsele.
Voor de heraanleg van de Alexander Farnèselaan dienen nog verschillende gronden aangekocht te worden.
Voor de volgende aankopen werd er conform het schattingsverslag, opgemaakt door TECCON op 28 juni 2016, reeds een akkoord in der minne
bereikt:
Kadastrale gegevens
Oppervlakte (m²)
9de afd. sectie G, 778S2
73,73
9de afd. sectie G, 779T3
7,72
De compromissen werden reeds ondertekend.
Krediet is beschikbaar op budget 2017 TDW40 AR 2202000 BI 0200WE.
In toepassing van de artikelen 94, al. 1,1° en 160,§1 en §2 van het Gemeentedecreet heeft de financieel expert (delegatiebesluit gemeenteraad
d.d. 24 februari 2015, in toepassing van artikel 160 §2, derde lid van het
Gemeentedecreet) zijn visum verleend voor deze aankoop.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:

volgende percelen aan te kopen voor de heraanleg van de A.
Farnèselaan te Melsele:
Kadastrale gegevens
Oppervlakte (m²)
de
9 afd. sectie G, 778S2
73,73
9de afd. sectie G, 779T3
7,72

de ontwerpaktes-n goed te keuren.
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Punt 24:

Aankoop grond hoek Kallobaan/Beukenhoflaan te Beveren.
(D 31)
.

Het college verleende in zitting van 28 april 2014 een vergunning voor het
oprichten van een meergezinswoning met 3 wooneenheden na afbraak
van de bestaande woning op de hoek van de Kallobaan en de Beukenhoflaan.
Volgens het BPA Kloosterwijk bevindt er zich een klein gedeelte van
voormeld perceel in openbare wegenis. Door het nieuwbouwcomplex kan
nu deze vrijgekomen grond aangekocht worden. Het college ging reeds in
zitting van 26 september 2016 principieel akkoord met deze aankoop.
Het perceel is kadastraal gekend 1ste afdeling, sectie B deel van nummer
471G4. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd landmeter te Beveren op 10 november 2016, heeft dit perceel een oppervlakte van 3,78 m².
Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door TECCON bvba op
4 november 2016, hebben we met de eigenaar een akkoord in der minne
bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.
Krediet is beschikbaar op budget 2017 RUIMTE11, AR 2240000 BI
0600RP.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 het perceel, 1ste afdeling, sectie B deel van nummer 471G4 met een
oppervlakte van 3,78 m² op de hoek van de Kallobaan en de Beukenhoflaan aan te kopen voor opname in het openbaar domein van de
gemeente;
 de ontwerpakte goed te keuren.

Punt 25:

Verkoop perceel KMO-grond in uitbreiding Doornpark te
Beveren. (D 31)
.

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 heer Gerry De Rycke en mevrouw Sally Smet, Elzestraat 22 9120 Beveren. Hun hoofdactiviteiten zijn het maken
van hekwerk, poorten, trappen, trapleuningen, balustrades, terrassen en
diverse metaalconstructies.
Het perceel dat zij wensen aan te kopen is kadastraal gekend 3de afdeling,
sectie C deel van nummers 1346E en 1346F. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren op
12 december 2016 heeft het perceel een oppervlakte van 1 562,50 m².
Met de kandidaat-koper is een akkoord bereikt voor voormelde aankoop
en de koop/-verkoopbelofte werd reeds ondertekend. Het voorschot werd
eveneens op rekening van de gemeente gestort.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 een perceel KMO-grond in de KMO-zone Doornpark, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummers 1346E en 1346F met een
oppervlakte van 1 562,50 m² te verkopen aan de heer Gerry De Rycke
en mevrouw Sally Smet, Elzestraat 22 9120 Beveren;
 de ontwerpakte goed te keuren.

Punt 26:

a)

Verkoop bouwgronden in verkaveling Vogelkerslaan te Melsele.
(D 31)
.

9 loten.

De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 27 september 2016
akkoord met het opstarten van de verkoopsprocedure voor de loten 7
t.e.m. 20 in de gemeentelijke verkaveling Pauwstraat (Vogelkerslaan) in
Melsele.
De nodige publiciteit werd gevoerd en het college nam in zitting van 5 december 2016 kennis van de kandidaturen met het oog op het ondertekenen van de verkoopsovereenkomsten.
Voor de volgende loten werd de verkoopsovereenkomst al getekend:
Lot
Kadastrale gegevens
Oppervlakte (in m²)
7
9de, E, nummer 181A P0000
399,09
de
8
9 , E, nummer 181B P0000
351,05
9
9de, E, nummer 181C P0000
368,73
11
9de, E, nummer 181E P0000
288,00
12
9de, E, nummer 181F P0000
367,49
15
9de, E, nummer 181K P0000
418,27
16
9de, E, nummer 181L P0000
418,27
17
9de, E, nummer 181M P0000
418,27
de
20
9 , E, nummer 181R P0000
400,31
De voorschotten werden eveneens tijdig overgeschreven.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 volgende bouwgronden in de verkaveling Vogelkerslaan te Melsele te
verkopen:
Lot
Kadastrale gegevens
Oppervlakte (in m²)
7
9de, E, nummer 181A P0000
399,09
8
9de, E, nummer 181B P0000
351,05
9
9de, E, nummer 181C P0000
368,73
11
9de, E, nummer 181E P0000
288,00
de
12
9 , E, nummer 181F P0000
367,49
15
9de, E, nummer 181K P0000
418,27
16
9de, E, nummer 181L P0000
418,27
17
9de, E, nummer 181M P0000
418,27
20
9de, E, nummer 181R P0000
400,31
 de ontwerpaktes goed te keuren.
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b)

Lot 18

De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 27 september 2016
akkoord met het opstarten van de verkoopsprocedure voor de loten 7
t.e.m. 20 in de gemeentelijke verkaveling Pauwstraat (Vogelkerslaan) in
Melsele.
De nodige publiciteit werd gevoerd en het college nam in zitting van 5 december 2016 kennis van de kandidaturen met het oog op het ondertekenen van de verkoopsovereenkomsten.
Voor het volgende lot werd de verkoopsovereenkomst al getekend:
Lot
Kadastrale gegevens
Oppervlakte (in m²)
18
9de, E, nummer 181N P0000
418,27
Het voorschot werd eveneens tijdig overgeschreven.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 volgende bouwgrond in de verkaveling Vogelkerslaan te Melsele te
verkopen:
Lot
Kadastrale gegevens
Oppervlakte (in m²)
18
9de, E, nummer 181N P0000
418,27
 het ontwerp van akte goed te keuren.

Punt 27:

Kinderopvang: goedkeuring rentetoelage vzw ’t Ballonneke.
(D 22)
.

Vzw ‘t Ballonneke vraagt een rentetoelage aan voor de modulaire bouw in
de Sint-Elisabethstraat.
De financiële dienst maakte op basis van de aangeleverde definitieve aflossingstabellen een overzicht van de toelage. De juridische dienst maakte
een modelovereenkomst op.
Krachtlijnen overeenkomst:
- 2x per jaar uitbetaling rente na voorlegging van staving stukken, tot
juni 2026.
- Uitbetaling rente conform aflossingstabel die als bijlage bij overeenkomst wordt gevoegd.
- Vzw ‘t Ballonneke mag de unit niet vervreemden of er een zakelijk
recht op vestigen.
- Gemeente kan toelagen terugvorderen indien vzw ‘t Ballonneke de
bepalingen van de overeenkomst niet naleeft.
In de overeenkomst tussen gemeente Beveren en vzw KSO in verband
met de renteloze lening voor Sint-Maarten is opgenomen dat deze vzw de
volledige rente op het hypothecair krediet als toelage krijgt, in plaats van
slechts 50%.
Vzw ‘t Ballonneke vraagt of ze ook van deze voorwaarde kan gebruik maken.
Het totale bedrag zou afbetaald worden tussen 2016 en 2026 en komt
neer op een maximum van 20.513,92 euro voor een toelage op de volledige rentevoet.
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Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:
 de rentetoelage van vzw ‘t Ballonneke goed te keuren;
 ook voor vzw ‘t Ballonneke de volledige rente op het hypothecair krediet als toelage toe te kennen, in plaats van 50%, dus dat deze bepaling aangepast wordt uit de overeenkomst;
 het ontwerp van overeenkomst rentetoelage goed te keuren.

Punt 28:

Gemeentelijk basisonderwijs: goedkeuring verkiezingsreglementen voor geledingen van ouders en personeel. (D 22)

De schoolraden werden ingevoerd op 1 april 2005 (ter vervanging van de
participatieraden).
Op 1 april 2017 loopt de derde periode van 4 jaar af en dienen er voor de
volgende periode (2017-2021) nieuwe schoolraden te worden samengesteld.
Indien er in de scholen “deelraden” bestaan (ouderraad en pedagogische
raad) duiden deze raden rechtstreeks hun afgevaardigden in de schoolraad aan.
In de gemeentelijke basisscholen is er geen ouderraad of pedagogische
raad zodat voor deze geledingen verkiezingen moeten georganiseerd
worden.
Voor de verkiezingen dient het schoolbestuur (de gemeenteraad) een verkiezingsreglement vast te stellen. De verkiezingsreglementen van vier jaar
geleden kunnen behouden blijven.
De verkiezingsreglementen voor de geleding van de ouders en het personeel worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Punt 29:

Goedkeuring wijziging afgevaardigde van gemeenteraad voor
Raad van Bestuur van vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum
Beveren. (D 64)
.

De artikels 28 en 29 van de statuten van de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren bepalen onder meer dat de Gemeenteraad 13 bestuurders
mag voordragen (waaronder de schepen van Cultuur), dat elke fractie in
de Gemeenteraad door minimum één bestuurder moet worden vertegenwoordigd, dat het principe van de evenredige vertegenwoordiging conform
artikel 9b van het Cultuurpactdecreet moet worden gerespecteerd en dat
ten hoogste twee derde van de door de Gemeenteraad voorgedragen bestuurders van hetzelfde geslacht mag zijn.
In zitting van 27 mei 2014 besliste de Gemeenteraad van Beveren om 13
kandidaat-bestuurders, waaronder Mevr. Soetkin De Wispelaere (voordracht fractie Groen-sp.a), voor te dragen als afgevaardigden van de gemeente Beveren in de Raad van Bestuur van de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren.
De Algemene Vergadering van de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren benoemde op 12 juni 2014 25 bestuurders, waaronder de 13 kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Gemeenteraad van Beveren.
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Via e-mail d.d. 8 december 2016 laat de Groen-sp.a-fractie van Beveren
aan de secretaris van de vzw weten dat Mevr. Soetkin De Wispelaere ontslag neemt als lid van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering
van de vzw en dat de fractie haar derhalve wil laten vervangen door Mevr.
Evelien Rogier, Albert Panisstraat 93 bus 201, 9120 Beveren.
Artikel 34 van de statuten van de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren bepaalt dat een lid van de Raad van Bestuur, die is afgevaardigd door
de gemeenteraad, zijn mandaat als bestuurder verliest wanneer de gemeenteraad beslist om de voordracht van de vertegenwoordiger te herroepen.
Artikel 17 van de statuten van de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren stelt dat de Algemene Vergadering van de vzw bevoegd is voor de benoeming en de afzetting van de bestuurders; dat een wijziging van voordracht door de Gemeenteraad derhalve moet worden bekrachtigd door de
Algemene Vergadering van de vzw.
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de voordracht van Mevr. Soetkin
De Wispelaere als afgevaardigde van de Gemeenteraad in de Raad van
Bestuur van de vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren te herroepen
en te vervangen door de voordracht van Mevr. Evelien Rogier.
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