Beveren, 20 maart 2017
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 28 maart 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis te Beveren.
De dagorde luidt als volgt:
Openbare zitting.
D 01

01. Goedkeuring van het verslag van de gemeenteraadszitting d.d.
21.02.2017.

BM

02. Goedkeuring adviezen jaarrekening dj. 2016 van diverse kerkfabrieken (11).

D 13

03. Rapportering over de voorafgaande controle van wettelijkheid en
regelmatigheid van voorgenomen verbintenissen in 2015/2016.

“

04. Rapportering over invordering fiscale en niet-fiscale ontvangsten in
2015/2016.

“

05. Borgstelling lening ten voordele van vzw school O.-L.-Vrouw van
Gaverland.

D 22

06. Flankerend onderwijsbeleid: betoelaging nieuwbouw buitengewoon
onderwijs Sint-Rafaël.

D 39

07. Aanpassing politiereglement “voorschriften inzake brandbeveiliging
in de gebouwen – opslagplaatsen voor gevaarlijke producten”.

D 03

08. Wijziging politiereglement inzake visvergunning Fort Liefkenshoek
te Kallo - opheffing meeneemverbod paling.

D WZ

09. Goedkeuring aanpassing huurreglement fuifzaal Togenblik.

D 31

10. Vaststelling lastvoorwaarden aanstelling ontwerper voor opmaken
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven, fase 4.

D 32

11. Goedkeuring wegtracé verkaveling Interwaas – WLM – Kantoor
Gerry Smet tussen Alexander Farnèselaan en Pareinpark te Melsele.

“

12. Definitief besluit tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 37 te
Beveren.

D 40

13. Aanpassing samenwerkingsovereenkomst voor de studieopdracht
van de N70.
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D 31

14. Overdracht aan Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het
Land van Waas voor uitvoering in 2017 van:
a) wegmarkeringen;
b) rioolkolkenreiniging.

“

15. Vaststelling lastvoorwaarden uitvoeren werken aan waterloop
8055 in Broekstraat te Beveren en afsluiten samenwerkingsovereenkomst met nv Aquafin.

“

16. Vaststelling lastvoorwaarden renoveren Boerenkrijglaan in
Haasdonk.

“

17. Vaststelling lastvoorwaarden uitvoeren verkeerskundige ingrepen
in 2017.

“

18. Vaststelling lastvoorwaarden uitvoeren verkeerskundige ingrepen
kruispunt Bosdamlaan/N70 te Beveren.

“

19. Vaststelling lastvoorwaarden leveren museale uitrusting “Del
Planozaal” in kasteel Hof ter Welle.

“

20. Vaststelling lastvoorwaarden nieuwe leesmethode veilig leren lezen.

“

21. Vaststelling lastvoorwaarden leveren terreinwagen voor de groendienst.

“

22. Vaststelling lastvoorwaarden leveren rotatieve maaier voor
onderhoud sportzones en overname oude machine.

“

23. Vaststelling lastvoorwaarden afsluiten contract voor brandblussers
voor Wase Werkplaats.

“

24. Kennisgeving aankoop extra biometrie apparatuur voor
burgerzaken bij hoogdringendheid.

“

25. Vaststelling lastvoorwaarden voor maaien van wegels met
motorzeis in 2017/2018/2019.

“

26. Vaststelling lastvoorwaarden samenaankoop voor leveren aardgas
voor installaties en gebouwen van gemeentebestuur, OCMW en
kerkfabrieken.

“

27. Vaststelling lastvoorwaarden samenaankoop voor leveren elektriciteit voor installaties en gebouwen van gemeentebestuur, OCMW
en kerkfabrieken.

“

28. Vaststelling lastvoorwaarden afsluiten overeenkomst met Eandis
voor leveren en plaatsen nieuwe elektriciteitscabine voor Lindenlaanschool.

“

29. Vaststelling lastvoorwaarden leveren, plaatsen en in werkingstellen
verkeerslichten met detectie op kruispunt Melseledijk/Kruisdijklaan
te Kallo.

“

30. Onderhandse overeenkomst realisatie verkavelingsproject Alexander Farnèselaan te Melsele, fase 2.
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D 31

31. Verkoop bouwgrond (lot 53) in verkaveling Kastanjelaan Kieldrecht.

“

32. Verkoop 3 percelen bouwgrond in verkaveling Dijkstraat te Melsele.

“

33. Verkoop bouwgronden in Vogelkerslaan te Melsele:
a) Loten 13 en 19;
b) Lot 10.

“

34. Verkoop perceel industriegrond, Schaarbeekstraat te Melsele.

“

35. Verkoop KMO-grond in uitbreiding KMO-zone Doornpark te Beveren.

“

36. Grondenruil en vestiging erfdienstbaarheid project SintElisabethstraat te Melsele.

“

37. Aankoop grond voor heraanleg Alexander Farnèselaan te Melsele.

ocmw

38. Oprichting OCMW-vereniging Zorgbedrijf Waasland.

D 22

39. Gemeentelijk Technisch Instituut: aanstellingsprocedure technisch
adviseur hout – gebouwverantwoordelijke.

D 11

40. Wijziging reglement inzake organisatie sport- en jeugdactiviteiten
alsook uitbreidingsactiviteiten bij gemeentelijke openbare bibliotheek.

D 01

41. Goedkeuring statutenwijziging Interwaas.

Met de meeste hoogachting.
Op last:
de secretaris

de voorzitter

Jan Noppe

Jens De Wael

Dagorde gemeenteraadszitting 28 maart 2017

3

