Beveren, 10 december 2018
GEMEENTE BEVEREN
Mevrouw,
Geachte heer,
De voorzitter van de gemeenteraad, handelend overeenkomstig artikel 20 van het
gemeentedecreet, heeft de eer u uit te nodigen tot de vergadering van de
gemeenteraad op dinsdag 18 december 2018 om 20 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis van Beveren.
De dagorde luidt als volgt:
Openbare zitting.
D 01

01.

Goedkeuring van het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 27 november 2018.

D 64

02.

Kerkfabrieken: goedkeuring budgetwijziging 2018, wijziging meerjarenplan
2014-2019 en budget 2019.

D 13

03.

Financiën:
a) vaststelling budgetwijziging 2018/2
b) vaststelling aanpassing meerjarenplan 2014-2019
c) vaststelling budget 2019
d) vaststelling aanvullende gemeentebelasting op onroerende voorheffing aanslagjaar 2019
e) vaststelling aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting –
aanslagjaar 2019
f) goedkeuring aanpassing belasting op motoren 2019
g) vaststelling gemeentelijke dotatie politiezone Waasland Noord,
dienstjaar 2019
h) vaststelling gemeentelijke dotatie voor Hulpverleningszone Waasland,
dienstjaar 2019
i)
indexering tarieven inzake retributie voor verstrekken huisvuilzakken.

D 64

04.

Goedkeuring begroting 2019 van vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren.

MD

05.

Goedkeuring wijziging reglement tot het gratis bekomen van gemeentelijke
huisvuilzakken.

D 31

06.

Wijziging overeenkomst inzake aanstelling ontwerper Molenstraat en Merodestraat
voor studie en begeleiding bij de afkoppeling van privé-aansluitingen.

“

07.

Vaststelling lastvoorwaarden bouwen horecatrefpunt op domein Fort
Liefkenshoek.

“

08.

Vaststelling lastvoorwaarden inrichting lokaal voor Kunstacademie in
Freethielstadion.
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D 31

09.

Vaststelling lastvoorwaarden aanstelling architect voor uitbreiding
ontmoetingscentrum Ermenrike te Kieldrecht.

“

10.

Vaststelling lastvoorwaarden aankoop verkeerssignalisatie.

“

11.

Vaststelling lastvoorwaarden uitbreiding geluids- en lichtinstallatie zaal Togenblik.

“

12.

Vaststelling lastvoorwaarden uitvoeren asbestinventarisaties en – analyses.

“

13.

Verkoop bouwgronden in de Vogelkerslaan te Melsele.

“

14.

Publieke verkoop van gemeentehuis Melsele, Kerkplein 1.

“

15.

Aankoop woning, Grote Baan 255 te Melsele.

D 22

16.

Gemeentelijk basisonderwijs: aanstellingsprocedure voor directeur.

D 01

17.

Goedkeuring aangepaste statuten van projectvereniging Erfpunt.

Met de meeste hoogachting.
Op last:
de algemeen directeur

de voorzitter

Jan Noppe

Jens De Wael
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