Gemeente Beveren

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 29 mei 2018

Punt 02:

Goedkeuren van een informatieveiligheidsbeleid. (KW)

In onze organisatie worden heel wat persoonsgegevens verwerkt. Tot op vandaag zijn deze verwerkingen geregeld via o.a. de Wet op de verwerking van persoonsgegevens (1992) en het e-gov
decreet (2008). Zo heeft de gemeente sinds het najaar van 2015 ook een informatieveiligheidsconsulent en een informatieveiligheidscel die dit opvolgt.
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) in werking. Deze Europese verordening creëert een internationaal kader voor het omgaan met persoonsgegevens. Dit kader geldt voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt, zowel commercieel als niet-commercieel.
Deze verordening bevat heel wat raakvlakken met de bestaande privacywetgeving, maar legt
ook wat andere accenten. Zo wordt er een grotere verantwoordelijkheid gelegd bij de verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens (het gemeentebestuur) en bij de eigenlijke verwerkers (bijvoorbeeld softwareleveranciers). Ook bepaalt de verordening dat iedereen
die gegevens verwerkt een aantal zaken moet uitwerken. Hieronder vallen bijvoorbeeld een veiligheidsbeleid, een register van verwerkingsactiviteiten en gedragscodes.
De gemeente Beveren bereidt zich al enkele maanden voor op deze verordening. Eén van de aspecten is het opstellen van een beleidstekst die gevalideerd wordt door het hoogste beslissingsorgaan van de organisatie. Daarom ligt vandaag het informatieveiligheidsbeleid voor ter goedkeuring.
Deze tekst bespreekt kort alle thema’s met betrekking tot informatieveiligheid.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit informatieveiligheidsbeleid goed te keuren.

Punt 03:

Goedkeuring visie- en beleidsplan economie Beveren. (D EZ)

Beveren is een economisch sterke gemeente met o.a. een uitgesproken winkelapparaat en een
sterke ondernemersdynamiek.
Nochtans beschikt de gemeente Beveren vooralsnog niet over een specifiek uitgewerkt visie- en
beleidsplan Economie.
In nauw overleg met de gemeentelijke adviesraad Raad Lokale Economie en onder professionele
begeleiding van studiebureau Idea Consult werd een visie- en beleidsplan Economie voor de
gemeente Beveren opgemaakt.
Naast een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het economische weefsel van de gemeente
Beveren, bevat het plan diverse strategische doelstellingen, gekoppeld aan een concreet actieplan. In het actieplan worden de strategische doelstellingen geconcretiseerd, zowel naar timing
als budgettaire weerslag.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit plan goed te keuren.

Toelichtingen gemeenteraadszitting 29 mei 2018

1

Punt 04:

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst camerabewaking tramterminus en
Park & Ride Melsele. (D 51)
.

Door het veiligheidsgevoel te verhogen op de tramterminus en Park & Ride Melsele kunnen we
combimobiliteit via deze belangrijke hub stimuleren.
Het plaatsen van cameratoezicht op die locatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het
verhogen van het veiligheidsgevoel.
De gemeente Beveren kan een samenwerkingsovereenkomst sluiten met partners AWV, De Lijn
en politiezone Waasland-Noord betreffende het ontwerp, de realisatie, de instandhouding en
het gebruik van camerabewaking op de Tramterminus en Park & Ride Melsele.
De Lijn neemt via een aanbestedingsprocedure de volledige realisatie van het project voor haar
rekening. De Lijn financiert het deel van de realisatie dat nodig is voor het in beeld brengen van
de tramterminus, de fietsenstalling en het schuilgebouw. AWV neemt de rest van de investering
voor haar rekening. De inspanning voor de gemeente Beveren blijft beperkt tot het afleveren
van de nodige goedkeuringen, vergunningen en machtigingen en het voorzien van de nodige
signalisatie. Met de lokale politie werden afspraken gemaakt voor het gebruik van de beelden en
voor de periodieke geanonimiseerde rapportering naar de partners toe.
Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de ondertekening van het samenwerkingsakkoord met De Lijn, de lokale politie en AWV.
Korpschef Leo Mares van Politiezone Waasland-Noord gaf voorafgaandelijk een gunstig advies
om op deze locatie camerabewaking te plaatsen.
Aan de raad wordt voorgesteld om positief advies te verlenen voor het plaatsen van cameratoezicht op de locatie tramterminus en Park & Ride Melsele.

Punt 05:

Afleveren planologisch attest Van der Valk Hotel Beveren nv. (D 32)

Ons bestuur ontving een aanvraag om afgifte van een planologisch attest van Van der Valk
Hotel Beveren nv voor hun bestaande vestiging langsheen de Gentseweg 280 te Beveren.
Een planologisch attest geeft aan of het bedrijf kan behouden blijven op de huidige locatie en
wat, desgevallend, de toekomstige (gefaseerde) uitbreidingsmogelijkheden zijn op de korte
en de lange termijn.
De aanvraag stelt voor :
1. Op korte termijn: de uitbreiding van het hotel met een nieuwe vleugel voor 63
kamers met daarbij 60 parkings.
2. Op lange termijn:
- de verbouwing van de bestaande accommodatie tot een geheel van feest- en
vergaderzalen met een max. capaciteit van 800 personen;
- concentratie van de parkeergelegenheid voor 450 auto’s, half ondergronds, op de
plaats van de huidige parking en woning.
De aanvraag werd bekendgemaakt van 14 november tot en met 14 december 2017. Er werd
geen enkel bezwaarschrift ingediend. De 8 ingekomen adviezen van de andere betrokken besturen werden in de GECORO besproken op 1 maart 2018. De GECORO verleent een gunstig
advies over de aanvraag. Er wordt aan toegevoegd dat de verkeerscongestie op de N70 (algemeen) deze aanvraag overstijgt en dat dit tot de verantwoordelijkheid van de overheid
(-heden) hoort die daartoe oplossingsgerichte maatregelen dienen te nemen. Eventuele planbaten zullen onderzocht worden in het navolgend RUP.
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Op 30 april 2018 werd door de Dienst Milieueffectrapportage bevestigd dat het plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER
niet nodig is.
Mits akkoord van de gemeenteraad wordt het attest afgegeven met volgende kenmerken:
 het bedrijf vormt planologisch geen probleem en kan behouden blijven op zijn huidige
locatie
 positief advies voor de uitbreidingen op de korte en de lange termijn, mits de gebruikelijke
voorwaarden uit de adviezen van de andere besturen en de GECORO nageleefd worden.
De gemeente sluit zich aan bij de richtlijn van het Departement om de bijkomende bodembezetting zoveel als mogelijk te beperken vanuit een zuinig ruimtegebruik
 de uitbreiding op de lange termijn dient onderzocht in een navolgend gemeentelijk RUP
waarin eventuele planbaten onderzocht zullen worden.

Punt 06:

Goedkeuring wegtracé: (D 32)

a) Wegenis- en rioleringswerken Alexander Farnèselaan in Melsele.
De Alexander Farnèselaan is aan vernieuwing toe.
Het voorstel voorziet het aanleggen van een gescheiden rioleringsstel en een betere uitrusting
van de nieuwe weg.
De nieuwe weg wordt aangelegd in asfaltbeton en is 4,70 meter breed.
De voetpaden worden uitgevoerd in grijze betonstraatstenen.
De weg wordt voorzien van parkeerstroken die uitgevoerd worden in zwarte betonstraatstenen.
Op regelmatige afstanden worden deze stroken onderbroken door een plantvak.
Ter hoogte van de Geuzenlaan wordt een verkeersplateau voorzien.
Mits akkoord van de raad wordt het wegtracé goedgekeurd.

b)

Wegenis- en rioleringswerken aan de centrumstraten in Beveren +
werken aan waterlopen.
.

Na de herinrichting van de Vrasenestraat en de Kasteeldreef worden nu de tussenliggende centrumstraten gerenoveerd. De bestaande openbare weginfrastructuur is versleten en aan vervanging toe.
De huidige aanvraag voorziet de heraanleg van de Caimberlanidreef, De Brownestraat, Yzerhand
en Donkvijverstraat tot aan het kruispunt met de Diederik Van Beverenlaan.
Vooraleer de weginfrastructuur wordt vernieuwd, wordt eerst een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. In functie van de regenwaterafvoer wordt samen met deze werken ook het
bufferbekken aan de Polderdreef uitgebreid en worden de aanpalende waterlopen O8055b en
O8055c geruimd en deels geherprofileerd.
Ciamberlanidreef
In het nieuw profiel (met rooilijnbreedte van 21 m) wordt gekozen om de rijvakken te scheiden
door een middenberm. Gezien aan beide zijden van de middenberm parkeren mogelijk gemaakt
wordt, is deze 9 meter breed.
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De Brownestraat
Deze wordt als woonstraat aangelegd, maar rekening houdend met de achterontsluiting van de
Warande met bijhorende laad- en loskade voor leveranciers.
Het huidige éénrichtingsverkeer wordt behouden en versterkt door het versmallen van de rijweg
in asfalt tot 4 meter breedte.
Zuidelijk deel Yzerhand – Donkvijverstraat
In het zuidelijk deel van het Yzerhand en het aansluitend deel van de Donkvijverstraat wordt, na
de oprit van de Colruyt, het bestaande éénrichtingsverkeer behouden middels een rijweg van 4
meter. De weg wordt ingericht als fietsstraat.
Noordelijk deel Yzerhand
De rijweg wordt beperkt tot 4 meter breedte. Eénrichtingsverkeer wordt ingevoerd.
Aan de Bankwegel wordt een asverschuiving voorzien.
Het kruispunt Glazenleeuwstraat en Koben Geertsstraat wordt voorzien van een keerpunt d.m.v.
een overrijdbare middenstip in printbeton.
Het ontwerp werd onderworpen aan een openbaar onderzoek (5 april 2018 tot 5 mei 2018) dat
aanleiding gaf tot één bezwaarschift. Het is aan de provincie, de beheerder van de omgevingsaanvraag, om het bezwaar te beoordelen.
Mits akkoord neemt de raad kennis van het bezwaar en wordt het wegtracé goedgekeurd.

Punt 07:

Goedkeuring fietsparkeerplan. (D 40)

In 2016 volgde de gemeente Beveren het traject ‘coaching lokaal fietsbeleid‘ georganiseerd door
de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Fietsberaad Vlaanderen en begeleid door het studiebureau
Timenco. Dit resulteerde in de eerste aanzet tot het bekomen van een fietsparkeerplan:
 In de eerste fase, de onderzoeksfase, werd voor het volledige grondgebied van de gemeente Beveren een inventarisatie uitgevoerd van het bestaande aanbod van fietsparkeervoorzieningen;
 Om een zicht te krijgen op de parkeernoden bij de bevolking werd een behoefteanalyse gehouden via een online enquête;
 Om na te gaan of de bestaande fietsparkeervoorzieningen voldoende capaciteit bieden of
met overcapaciteit kampen, werd de bezettingsgraad geanalyseerd;
 De probleemstelling en doelstellingen werden bepaald;
 In de tweede fase wordt het richtinggevend deel met daarin de randvoorwaarden omschreven;
 Uiteindelijk vloeit hieruit een concreet actieplan.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het Fietsparkeerplan.

Punt 08:

Overeenkomst betreffende overwegen en fietspad langsheen spoorlijn 59 in Melsele.
(D 40)
.

Infrabel heeft, in het kader van het verhogen van de verkeersveiligheid, de opdracht van de
Federale Overheid om zoveel mogelijk overwegen af te schaffen.
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In bijlage bevindt zich:
 een overeenkomst betreffende de overwegen en het fietspad langsheen spoorlijn 59 in de
Melsele.
 het principeakkoord betreffende de overwegen en het fietspad langsheen spoorlijn 59 in de
deelgemeente Beveren. (Tijdens de gemeenteraadszitting van dinsdag 21 juni 2016 werd
deze overeenkomst goedgekeurd met 33 algemene stemmen).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de bijgevoegde overeenkomst betreffende de overwegen en het fietspad in Melsele.

Punt 09:

Vaststelling lastvoorwaarden uitvoeren wegen- en rioleringswerken, Snoeck- en
Pauwstraat in Melsele. (D 31)
.

In vergadering van 30 juni 2011 besliste de gemeenteraad in principe tot het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken aan de Snoeck- en Pauwstraat (deel).
Door de aangestelde ontwerper, het studiebureau Jouret, wordt nu het lastenboek voor deze
werken voorgelegd.
Het ontwerp omvat volgende werken:
- de volledige opbraak van de huidige wegenis en riolering van de Snoeckstraat tussen de N70
tot en met het kruispunt met de Pauwstraat;
- het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel. Een deel van het regenwater wordt afgevoerd
via de Burggravenstraat en een ander deel langs de waterloop S.051b naar de Molenbeek. Hier is
de aanleg voorzien van extra buffering;
- de aanleg van een rijweg in asfalt van 5 meter breed;
- de aanleg van fietspaden in beton langs beide zijden, met een breedte van 1,75 meter;
- de aanleg van een voetpad langs de pare kant, met een breedte van 2 meter, in betonstraatstenen;
- de aanplant van 18 bomen.
De kostprijs van de werken wordt geraamd op 1 846 737,60 EUR inclusief btw.
De openbare procedure wordt voorgesteld als gunningswijze.
Kredieten: 2 549 500 EUR - AR 2240007 - BI 0200WE - actie 02.02.01 - subproject TDW49.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken in
de Snoeckstraat en Pauwstraat (deel)
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 1 846 737,60 EUR inclusief btw
 als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

Punt 10:

Vaststelling lastvoorwaarden uitvoeren verkeerskundige ingrepen in 2018. (D 31)

De Technische dienst wegen heeft een lastenboek opgemaakt voor het uitvoeren van verkeerskundige ingrepen.
De verkeerskundige werken worden uitgevoerd met het oplossen of verbeteren van
verkeerskundige problemen. Deze werken gaan dikwijls gepaard met kleine aanpassingen van
de bestaande wegenis: verplaatsen boordstenen, verbreden van voetpaden, definitieve aanleg
van proefopstellingen, enz.
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De uitgave wordt geraamd op 71 178,98 EUR inclusief btw.
Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden gekozen.
Budgetsleutel: 2240100/0200WE/14OVTDW/TDW9
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het uitvoeren van verkeerskundige ingrepen in 2018
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 71 178,98 EUR inclusief btw
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.

Punt 11:

Selectiedraad en gunningswijze voor ontwikkeling nieuwe tribune Freethiel en
nieuwbouwproject langs Klapperstraat Beveren. (D 31)
.

De gemeenteraad besliste in zitting van 27 maart 2018 principieel tot de ontwikkeling van een
nieuwe tribune voor de Freethiel en nieuwbouwproject langs de Klapperstraat.
In uitvoering van artikel 38, § 1, 1° f van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten kan de mededingingsprocedure
met onderhandeling als gunningswijze worden gekozen.
Dit is een procedure in twee fasen:
1. Selectiefase
2. Onderhandelings- en gunningsfase
Voor de eerste fase, de selectiefase, wordt nu de selectieleidraad aan de gemeenteraad
voorgelegd. Hierin zijn de selectiecriteria opgenomen.
Er zullen minstens drie en maximaal vijf kandidaten worden geselecteerd. Deze zullen een
bestek ontvangen waarna ze een offerte kunnen indienen.
Het bestek zal op een volgende agenda van de gemeenteraad worden geplaatst.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de selectieleidraad goed te keuren
 als gunningswijze de mededingingsprocedure met onderhandeling te kiezen.

Punt 12:

Aansluiting op hoogspanning met lokale productie via zonnepanelen voor het nieuw
Administratief Centrum. (D 31)
.

Door Eandis werd een offerte ingediend voor de aansluiting op de hoogspanning met lokale productie via zonnepanelen voor het nieuwe Administratief Centrum.
De kostprijs bedraagt 35 431,10 EUR inclusief btw.
Budgetsleutel: 2210007/0119AC/14P01DIENST/DIENST4
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de offerte voor de aansluiting op de hoogspanning met
lokale productie via zonnepanelen voor het nieuwe Administratief Centrum goed te keuren voor
het bedrag van 35 431,10 EUR inclusief btw.
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Punt 13:

Vaststelling lastvoorwaarden huren mobiele terreinverlichting voor tijdelijke
sportvelden in Doornpark Beveren. (D 31)
.

In het Doornpark werden 2 tijdelijke voetbalvelden aangelegd die gebruikt worden door
voetbalclub Yellow Blue. Deze club wenst er 's avonds te trainen en wedstrijden te spelen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat er een terreinverlichting wordt voorzien. Gelet op het tijdelijk
gebruik van de velden wordt voorgesteld om de terreinverlichting te huren voor 24 maanden,
met een optie tot aankoop.
Door onze Technische dienst gebouwen werd een ontwerp opgemaakt.
De uitgave wordt geraamd op 46 464,00 EUR inclusief btw.
Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden gekozen.
Krediet: 100 000,00 EUR - AR 6100100/BI 0740SP/61 van het exploitatiebudget 2018/2019.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 principieel akkoord te gaan met het huren van een mobiele verlichting voor het verlichten
van de tijdelijke sportvelden in het Doornpark
 de lastvoorwaarden daarvoor vast te stellen
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 46 464 EUR inclusief btw
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.

Punt 14:

Vaststelling lastvoorwaarden leveren telescopische tribune voor sporthal Beveren.
(D 31)
.

In de sporthal van Beveren is er nood aan een bijkomende tribune.
Door de Sportdienst werd een lastenboek opgemaakt voor het leveren van een verrijdbare,
telescopische tribune die aan 184 toeschouwers een zitje aanbiedt.
De kostprijs ervan wordt geraamd op 140 000 EUR inclusief btw.
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is voorzien als gunningswijze.
Krediet: 200 000 EUR - AR 2300100 - BI 0740SZ - subproject SPORT48.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het leveren van een telescopische tribune voor de
sporthal van Beveren
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 160 000 EUR inclusief btw
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.

Punt 15:

Vaststelling lastvoorwaarden sanering dak kinderopvang Verrebroek. (D 31)

Door de Technische dienst gebouwen werd een lastenboek opgemaakt voor de sanering van het
dak van de kinderopvang in Verrebroek.
De uitgave wordt geraamd op 40 000,00 EUR inclusief btw.
Toelichtingen gemeenteraadszitting 29 mei 2018

7

Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden gekozen.
Budgetsleutel: 2210100/0800LO-14OVONDERWIJS-ONDERW146
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor de sanering van het dak van de kinderopvang in
Verrebroek
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 40 000,00 EUR inclusief btw
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.

Punt 16:

Vaststelling lastvoorwaarden omschakeling MID-office naar Cloud-omgeving. (D 31)

De dienst Informatica wenst de MID-office omgeving om te schakelen naar de “Cloud”.
Gezien de complexiteit en de benodigde expertise om het platform in al zijn facetten en onderdelen optimaal te beheren, stelt de dienst Informatica voor om de toepassing te hosten in
een extern datacenter.
De cloudoplossing heeft ook nog volgende voordelen:
- updates kunnen buiten onze kantooruren uitgevoerd worden zodat onze werknemers
daardoor niet gehinderd worden
- de ICT-afdeling wordt ontlast van ondersteuning
- in de cloud wordt de toepassing permanent gemonitord en kan er onmiddellijk gereageerd worden op problemen.
In uitvoering van artikel 42, § 1, 1° d ii (de opdracht kan slechts door één bepaalde
ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: mededinging ontbreekt om technische
redenen) van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking als gunningswijze worden gekozen.
Budgettaire regeling: 6130299/0119IT/04
De dienst Informatica geeft een gunstig advies.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 principieel te beslissen tot het omschakelen van de MID-office naar een Cloud-omgeving
 de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van
o per jaar: 12 281,50 EUR inclusief btw,
o éénmalige installatiekost: 7 005,90 EUR inclusief btw
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.

Punt 17:

Vaststelling lastvoorwaarden leveren en verkoop werk- en turnkledij en PBM’s
aan leerlingen van het GTI. (D 31)
.

Het Gemeentelijk Technisch Instituut opteert voor zijn leerlingen voor een uniforme werkkledij
voorzien van het GTI-logo in opdruk.
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Een basispakket bestaat uit een werkbroek, twee t-shirts met lange mouwen, een t-shirt voor
de lessen LO, een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen.
De leerling kan, indien gewenst, steeds bijkomende kledij of beschermingsmiddelen (PBM's)
aankopen.
Het is de bedoeling dat alles (bestelling, verkoop, verwerking, betaling, ...) rechtstreeks
geregeld wordt tussen de leverancier en de leerlingen/ouders.
Er werd door het Gemeentelijk Technisch Instituut hiervoor een ontwerp opgemaakt.
De uitgave op 3 jaar wordt geraamd op 64 500 EUR inclusief btw .
De omzet op basis van de leerlingencijfers wordt geraamd op:
- voor 1 schooljaar:
21 500 EUR inclusief btw
- voor de volledige looptijd (3 schooljaren):
64 500 EUR inclusief btw.
In uitvoering van artikel 42, § 1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten kan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als gunningswijze worden
gekozen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het leveren en verkopen van werk-, turnkledij en
PBM's aan de leerlingen van het Gemeentelijk Technisch Instituut
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 64 500,00 EUR inclusief btw (= 36 maanden)
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.

Punt 18:

Leveren en plaatsen verlichtingsinstallatie met detectie aan fietspad langs spoor
tussen Gasdam en grens met Zwijndrecht. (D 31 )
.

In vergadering van 29 december 2017 keurde de gemeenteraad de offerte van Eandis voor het
leveren en plaatsen van een openbare verlichtingsinstallatie aan het fietspad langs het spoor
tussen de Gasdam en de grens met Zwijndrecht niet goed. Er werd beslist om een nieuwe offerte
aan te vragen voor een openbare verlichtingsinstallatie met detectie (verlichting werkt enkel
wanneer er gebruik gemaakt wordt van het fietspad).
Netbeheerder Eandis maakte hiervoor een aangepaste offerte op voor het bedrag van
64 215,63 EUR exclusief btw of 77 700,91 EUR inclusief btw.
Het ontwerp voorziet het plaatsen van 67 nieuwe verlichtingspalen met detectie en een lichtpunthoogte van 5 meter, uitgerust met een LED-armatuur type Micro Luma 740 DN10 fietspadlm.
Elke paal zal voorzien worden van een sensor, zodoende de verlichting enkel bij detectie op vol
vermogen zal branden. Standaard zullen de armaturen op 20% gedimd staan.
Krediet: 1 519 000,00 EUR
Artikel: 2240000/0200WE-14P06ZACHTEWEG- subproject ZACHTEW13 van het
investeringsbudget.
Dienstjaar: 2018
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 het nieuwe ontwerp van Eandis en de kostenraming ten bedrage van 77 700,91 EUR inclusief
btw goed te keuren
 aan het college de opdracht te geven de werken te gunnen aan Eandis als inhouse opdracht
 akkoord te gaan met het aanvragen van de toelage via het Fietsfonds (Provincie en Vlaamse
Overheid).
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Punt 19:
a)

Definitieve vaststelling straatnamen: (D 32)

Eedverbondlaan en Hertogin Margarethalaan in Melsele.

Het project Meersen–Zuid situeert zich tussen de Molenbeek, de KMO-zone Pareinlaan, de N70
en de Alexander Farnèselaan.
In de tweede fase wordt een verbinding voorzien tussen de Alexander Farnèselaan en Pareinpark. Deze verbindingsweg wordt voorzien van drie insteekwegen.
De Gemeentelijke Cultuurraad stelde in zitting van 24 juni 2014 de straatnamen Geuzenlaan,
Hertogin Margarethalaan, Willem van Oranjelaan, Eedverbondlaan, Scheepbruglaan en Hoop en
Fortuinlaan voor.
De namen Geuzenlaan en Willem van Oranjelaan werden aan de straten in de eerste fase toegekend.
In zitting van 24 oktober 2017 heeft de raad beslist om de straatnamen Hertog Margarethalaan
en Eedverbondlaan principieel toe te kennen aan de nieuwe straten in de 2de fase. De Willem
Van Oranjelaan wordt verlengd.
Het openbaar onderzoek (11 januari 2018 tot 12 februari) werd gesloten zonder bezwaren of
opmerkingen.
Mits akkoord van de raad worden onderstaande straatnamen definitief vastgesteld:
 Willem van Oranjelaan: deze straatnaam bestaat reeds, het tracé wordt verlengd (eerste insteekweg)
 Eedverbondlaan: deze straatnaam wordt toegekend aan de tweede insteekweg
 Hertogin Margarethalaan: deze straatnaam wordt toegekend aan de verbindingsweg tussen
de Alexander Farnèselaan en Pareinpark en aan de laatste insteekweg.

b) Donckhof en Pillekeshof in Melsele.
Enkele nieuwe projecten staan op stapel. Nieuwe straten worden aangelegd.
Aan deze straten moeten nog straatnamen toegekend worden.
Project Kantoor Gerry Smet te Melsele.
Het betreft een project voor 14 woningen in het binnengebied tussen de Koolputstraat,
Dijkstraat en Lavendelstraat. De insteekweg sluit aan op de Koolputstraat op ongeveer 60 meter
van het kruispunt met de Dijkstraat.
Het gebied tussen de Gaverlandstraat, Koolputstraat en Brielstraat was gekend onder de naam
“Ten Donck”.
De Gemeentelijke Cultuurraad heeft in zitting van 11 oktober 2017 beslist om de namen “Donckhof” en “Rozemarijnstraat” voor te stellen.
De raad heeft in zitting van 12 december 2017 de straatnaam "Donckhof" principieel goedgekeurd.
Project Gronden Verelst bvba te Melsele
Het ontwerp omvat 18 bouwkavels waarvan er 7 ontsloten worden via de Guldenvliesstraat. Een
nieuwe insteekweg in de Gaverlandstraat tussen de nrs. 22 en 26 ontsluit de resterende 11 kavels.
Er is geen toponiem voorhanden, maar de straat begint op de plaats die de echte Melselenaren
van oudsher de “Pillekesput” noemen.
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De Gemeentelijke Cultuurraad heeft in zitting van 11 oktober 2017 beslist om de namen “Pillekenshof” en Hoop en Fortuinlaan” voor te stellen.
De raad heeft in zitting van 12 december 2017 de straatnaam "Pillekeshof" principieel goedgekeurd.
Het openbaar onderzoek (11 januari 2018 tot 12 februari 2018) voor beide straatnamen gaf geen
aanleiding tot opmerkingen of bezwaren.
Mits akkoord van de raad worden de volgende staatnamen definitief vastgesteld:
 Donckhof: de nieuwe straat in het binnengebied tussen de Koolputstraat, Dijkstraat en
Lavendelstraat
 Pillekeshof: de nieuwe insteekweg in de Gaverlandstraat tussen de nrs. 22 en 26.

Punt 20:

Verkoop perceel KMO-grond in KMO-zone 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 Metaalconstructie Guma, Kruisbessenlaan 28, 9120 Melsele.
Het perceel dat zij wensen aan te kopen is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van
nummer 1350M.
Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beëdigd landmeter te Beveren
op 5 april 2018 heeft het perceel een oppervlakte van 952,43 m².
Met de kandidaat-koper is een akkoord bereikt voor voormelde aankoop en de koop/verkoopbelofte werd reeds ondertekend. Het voorschot werd eveneens op de rekening van de
gemeente gestort.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 het perceel KMO-grond, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer 1350M met
een oppervlakte van 952,43 m², gelegen in de KMO-zone Doornpark, te verkopen aan Metaalconstructie Guma, Kruisbessenlaan 28 9120 Melsele
 het ontwerp van akte goed te keuren.

Punt 21:

Gemeentelijk basisonderwijs: (D 22)

a) Aanpassing maximumfacturen.
Door de gemeenteraad werd voor de gemeentelijke basisscholen de bedragen vastgesteld
voor de scherpe maximumfactuur en de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen (minder scherpe maximumfactuur).
De scherpe maximumfactuur is het maximum dat de ouders moeten betalen voor de kosten
die gemaakt worden voor activiteiten/materialen die niet noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen (vooral uitstappen, maar ook tijdschriften enz.).
Door toepassing van de indexformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een
veelvoud is van 5 blijven de bedragen van de scherpe maximumfactuur voor het schooljaar
2018-2019 ongewijzigd.
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Het geïndexeerde bedrag voor een kleuter bedraagt nog steeds 45 EUR en voor een leerling lager onderwijs 85 EUR.
De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen (minder scherpe maximumfactuur) stijgt
wel door de toepassing van de indexformule.
Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde
van het lager onderwijs 435 EUR (vorig schooljaar 425 EUR).
Alle maximum bedragen worden door het ministerie jaarlijks aangepast aan de index (van de
maand maart).
Het is ook verplicht dat de scholen in de mogelijkheid voorzien van een gespreide betaling
over minstens 3 keer, verspreid over het schooljaar.
De aanpassingen van de maximumfacturen en de nieuwe verplichtingen dienen in het schoolreglement voor volgend schooljaar opgenomen te worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de maximumfacturen aan te passen met ingang van
1 september 2018.

b) Capaciteitsbepaling, contigentering en inschrijvingsprocedure.
Het college van burgemeester en schepenen stelt aan het schoolbestuur voor om de capaciteitsbepaling, contingentering en inschrijvingsprocedure die sedert het schooljaar 2013-2014
werden vastgelegd integraal en ongewijzigd over te nemen voor het schooljaar 2019-2020.
Capaciteit : op niveau geboortejaar (kleuters)
Lindenlaanschool
: 52
Vrasene
: 26
Op niveau leerjaar (lager)
Lindenlaanschool
: 52
Vrasene
: 26
Op niveau school en niveau
Lindenlaanschool : school : 520 - kleuters : 208 (4x52) - lager : 312 (6x52)
Vrasene
: school : 260 - kleuters : 104 (4x26) - lager : 156 (6x26)
Kallo
: school : 400 - kleuters : 150 - lager : 250
Centrumschool : school : 500 - kleuters : 200 - lager : 300
Melsele
: school : 600 - kleuters : 200 - lager : 400
Haasdonk
: school : 400 - kleuters : 150
- lager : 250
Kieldrecht
: school : 400 - kleuters : 150 - lager : 250
Contingentering : Gelet op het lage percentage “indicator-leerlingen” in de gemeente Beveren
wordt voorgesteld om evenals voor het schooljaar 2018-2019 niet met een dubbele
contingentering te werken bij de inschrijvingen.
Inschrijvingsprocedure :
Voorrangsgroepen :
Er wordt voorgesteld om, evenals voor het schooljaar 2018-2019, enkel met voorrangsgroepen te
werken in de scholen waar er een capaciteit per leerjaar of geboortejaar wordt vastgelegd.
Die scholen zijn de Lindenlaanschool en de school in Vrasene.
Voorgesteld wordt om in die scholen de twee voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van
personeelsleden) samen te nemen.
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Periode van inschrijving :
Lindenlaanschool en school Vrasene : broers en zussen en kinderen van personeelsleden
samen vanaf de eerste schooldag van september (maandag 3 september 2018).
Vrije inschrijvingsperiode vanaf vrijdag 1 maart 2019.
De overige basisscholen : voorrangsgroepen en vrije inschrijfperiode vanaf de eerste schooldag
van september van het voorafgaand schooljaar (maandag 3 september 2018).
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de capaciteit, de contingentering en de
inschrijvingsprocedure sedert het schooljaar 2013-2014 ongewijzigd te behouden voor
het schooljaar 2019-2020.

Punt 22:

Politieverordening naar aanleiding van evenementen van het Wereldkampioenschap voetbal. (D 03)
.

Gelet op de bevoegdheid van de gemeente in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder
om in te staan voor de openbare veiligheid binnen de gemeente.
Het Wereldkampioenschap voetbal (WK) begint op 14 juni 2018 en eindigt op 15 juli 2018.
Binnen de evenementenzone Grote Markt te Beveren en Kerkplein te Melsele zullen evenementen worden georganiseerd naar aanleiding van de wedstrijden die tijdens het WK voetbal worden gespeeld. Deze evenementen kennen een grote volkstoeloop. Tijdens deze evenementen zal
door de organisatoren op de Grote Markt en het Kerkplein geen drank geschonken worden in
glazen recipiënten. In de omliggende horecazaken zal echter drank worden geschonken in
glazen recipiënten.
Eerdere evenementen hebben uitgewezen dat bezoekers van de omliggende horecazaken een
evenement binnen de evenementenzone bezoeken met dranken in glazen recipiënten. Het bezit
van dranken in glazen recipiënten kan hierbij gevaar of schade opleveren voor de bezoekers.
Overwegende dat het derhalve nodig is dat er voor de evenementen die binnen de evenementenzone op de Grote Markt te Beveren en Kerkplein te Melsele worden georganiseerd gedurende
het WK voetbal, een politieverordening wordt uitgevaardigd die het verbiedt om de evenementenzone met een glazen recipiënt te betreden.
Gelet op de algemene veiligheid van de bevolking en de handhaving van de openbare orde.
Gelet op het advies van de politiediensten om tijdens alle evenementen in het kader van het WK
voetbal binnen de evenementenzone op de Grote Markt te Beveren en Kerkplein te Melsele, het
bezit van dranken in glazen recipiënten te verbieden.
Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad om gemeentelijke politieverordeningen op te
maken.
Aan de raad wordt gevraagd onderstaande politieverordening naar aanleiding van evenementen
in het kader van het WK voetbal goed te keuren:
ART. 1 – Deze verordening is van toepassing op evenementen binnen de evenementenzone op
de Grote Markt te Beveren en Kerkplein te Melsele in het kader van voetbalwedstrijden tijdens
het WK voetbal, vanaf 14 juni 2018 tot en met 15 juli 2018.
De burgemeester kan deze verordening tevens toepasbaar verklaren op gelijkaardige evenementen (waarvan de organisatie op heden nog niet gekend is) in andere deelgemeenten bij
eenvoudig besluit op advies van de lokale politie.
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ART. 2 –Tijdens de evenementen vermeld in artikel 1 is het éénieder verboden om zich met
glazen recipiënten in de evenementenzone op de Grote Markt te Beveren en Kerkplein te
Melsele te begeven, of binnen de evenementenzone op de Grote Markt te Beveren en Kerkplein
te Melsele, glazen recipiënten in bezit te hebben, en dit vanaf 3 uur vóór de wedstrijd tot 3 uur
na de wedstrijd.
ART. 3 - Overtredingen kunnen aanleiding geven tot een administratieve sanctie in toepassing
van artikel 2 van het GAS-reglement van de gemeente Beveren.
ART. 4 - Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van
art.186 van het Gemeentedecreet.
ART. 5 – Deze verordening treedt in werking op 14 juni 2018 en geldt tot en met 15 juli 2018.

Punt 23:

Kennisgeving agenda algemene vergadering PEVA-vzw Gemeentelijk
Cultuurcentrum Beveren op 13 juni 2018. (D 64)
.

Conform de bepalingen van het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 246 §1 en §2, beschikt
de gemeente steeds over een meerderheid van de stemmen in de Algemene Vergadering van de
PEVA-vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren, wordt/worden de vertegenwoordiger(s) van
de gemeente in de Algemene Vergadering door de Gemeenteraad uit zijn leden verkozen en
handelt/handelen de vertegenwoordiger(s) van de gemeente in de Algemene Vergadering overeenkomstig de instructies van de Gemeenteraad.
Dit impliceert dat, zoals vermeld in artikel 18 §3 van de statuten van de PEVA-vzw, de agenda van
de Algemene Vergadering ter kennis moet worden gegeven aan de Gemeenteraad binnen een
tijdsbestek dat garanties biedt dat de Gemeenteraad heeft kunnen kennisnemen van de vooropgestelde agendapunten.
Artikel 7 §1 van de statuten van de PEVA-vzw bepaalt dat de gemeente Beveren als lid vertegenwoordigd wordt in de Algemene Vergadering door de schepen van cultuur die door de Gemeenteraad uit zijn leden wordt verkozen en voorgedragen.
De Raad van Bestuur van de PEVA-vzw stelde op 25 april 2018 de agenda van de Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden op woensdag 13 juni 2018, vast als volgt:
1. Verslag van de Algemene Vergadering van 13 juni 2017: goedkeuring
2. Verslag van de Algemene Vergadering van 13 juni 2017: opvolging
3. Jaarverslag Ter Vesten 2017: bespreking en goedkeuring
4. Ontheffing Raad van Bestuur n.a.v. goedkeuring Jaarverslag 2017: goedkeuring
5. Jaarrekening vzw 2017 en extern controleverslag: bespreking en goedkeuring
6. Verlening van kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2017: goedkeuring
7. Begroting vzw 2019: bespreking en goedkeuring
8. Rondvraag en mededelingen
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de bijgevoegde agenda van de Algemene Vergadering van de PEVA-vzw Gemeentelijk Cultuurcentrum Beveren van 13 juni 2018.

Punt 24:

Algemene vergadering Interwaas op 29 mei 2018. (D 01)

Wij ontvingen van Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas,
Interwaas, een uitnodiging voor hun algemene vergadering die zal plaatsvinden op
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30 mei 2018 om 20.00 uur in de burelen van Interwaas, vergaderzaal 'Gustaaf Deckers',
Lamstraat 113 in Sint-Niklaas.
De agenda van deze algemene vergadering werd als volgt meegedeeld:
1. Jaarverslag en jaarrekening over 2017.
2. Verslag van de commissaris - revisor betreffende het boekjaar 2017.
3. Goedkeuring van het jaarverslag en van de jaarrekening over het boekjaar 2017, inclusief
de bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor betreffende de vervulling van
hun mandaat over het boekjaar 2017.
5. Aanduiding van een lasthebber voor de Algemene vergadering van de Maatschappij Linkerscheldeoever van 13 juni 2017 en vaststelling van diens mandaat.
6. Kapitaalsverhoging gemeenten met bevolkingsaangroei van meer dan 5% (Lokeren en
Temse).
Conform artikel 34 van de statuten van Interwaas dient de vaststelling van het mandaat voor
elke algemene vergadering afzonderlijk door de raden van de deelnemers te worden genomen.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 november 2014 werden Johan Smet en Marleen Goeminne aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens
de gemeente Beveren voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van Interwaas voor de
rest van de legislatuur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 kennis te nemen van de verslaggeving van de bestuurder
 kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van 30 mei 2018
 het mandaat van Johan Smet als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in de
algemene vergadering van 30 mei 2018 van Interwaas vast te stellen
 het mandaat van Marleen Goeminne als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de
gemeente in de algemene vergadering van 30 mei 2018 van Interwaas vast te stellen.

Punt 25:

Jaarvergadering der aandeelhouders Maatschappij Linkerscheldeoever op
13 juni 2018. (D 01)
.

Wij ontvingen van Maatschappij Linkerscheldeoever een uitnodiging voor hun jaarvergadering
der aandeelhouders die zal plaatsvinden op woensdag 13 juni 2018 om 18.30 uur in het kantoor van Maatschappij Linkerscheldeoever, Sint-Paulusplein 27 in Kallo.
De agenda van deze jaarvergadering der aandeelhouders werd als volgt meegedeeld:
1. Jaarverslag 2017
2. Jaarrekening 2017
3. Verslag van de commissaris-revisor
4. Goedkeuring jaarverslag 2017 inclusief de jaarrekening en bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris-revisor
7. Benoeming bestuurder
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In de gemeenteraadszitting van 25 november 2014 werden Veerle Vincke en Charlotte Van
Strydonck aangeduid als respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in de algemene vergaderingen van de Maatschappij Linkerscheldeoever
voor de rest van de legislatuur.
In artikel 22 van de statuten van de Maatschappij Linkerscheldeoever wordt bepaald dat de afgevaardigden voor de volledige duur van de legislatuur door de aandeelhouders worden aangeduid, maar dat de vaststelling van het mandaat wel voor elke algemene vergadering afzonderlijk door de aandeelhouders moet worden genomen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 kennis te nemen van de verslaggeving van de bestuurder
 kennis te nemen van de agenda van de jaarvergadering der aandeelhouders Maatschappij
Linkerscheldeoever van 13 juni 2018
 het mandaat van Veerle Vincke als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in
jaarvergadering der aandeelhouders Maatschappij Linkerscheldeoever van 13 juni 2018
vast te stellen
 het mandaat van Charlotte Van Strydonck als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in de jaarvergadering der aandeelhouders Maatschappij Linkerscheldeoever van 13 juni 2018 vast te stellen.

Punt 26:

Algemene vergadering tevens jaarvergadering Intergem op 21 juni 2018. (D 01)

Wij ontvingen van Intergem een uitnodiging voor hun algemene vergadering tevens jaarvergadering die plaatsheeft op donderdag 21 juni 2018 om 11 uur in Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57
in Sint-Niklaas.
Samen met deze uitnodiging werd ook de agenda van deze algemene vergadering tevens jaarvergadering bezorgd.
Het eerste agendapunt is de goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van
de einddatum van Intergem, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel
603 van het decreet over lokaal bestuur.
Het tweede agendapunt is de goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Intergem van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met
betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van
het ondernemingsplan 2019-2024.
Een derde agendapunt betreft een voorstel tot statutenwijzigingen.
Overeenkomstig artikel 39 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking dienen goedkeuringen door de gemeenteraad van beslissingen zoals in casu de verschuiving van de
einddatum, de verlenging van de tijdsduur en de statutenwijzigingen expliciet geformuleerd te
worden.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 24 september 2013 werd Filip Kegels aangeduid als effectieve vertegenwoordiger en Lien Van Dooren als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens
onze gemeente voor alle algemene vergaderingen van Intergem die vanaf 2014 georganiseerd
worden tot en met 31 december 2018.
Conform artikel 44 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking dient de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) herhaald te worden voor elke algemene vergadering.
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Het advies van Tine Carion, Financieel directeur, is bijgevoegd als bijlage.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 kennis te nemen van de verslaggeving van de bestuurder
 goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem van 21 juni 2018
 goedkeuring te hechten aan de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van
Intergem van 9 november 2019 naar 1 april 2019
 goedkeuring te hechten aan de verlenging van Intergem van 1 april 2019 tot en met 29
maart 2037 en verlenging deelneming in Intergem voor deze duurtijd
 goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Intergem
 het mandaat van Filip Kegels als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van 21 juni 2018 van Intergem vast te stellen
 het mandaat van Lien Van Dooren als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de
gemeente in de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 21 juni 2018 van Intergem vast te stellen
 opdracht te geven aan de vertegenwoordiger van de gemeente om zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad.

Punt 27:

Bijzondere algemene vergadering Zefier cvba op 28 juni 2018. (D 01)

Eind december 2017 beslisten de algemene vergaderingen van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo tot volledige opsplitsing van hun activiteiten.
Via een schrijven van Zefier cvba d.d. 27 april 2018 bevestigen zij dat de splitsing van voornoemde financieringsverenigingen per 1 april 2018 in werking getreden is. De financieringsverenigingen hebben bijgevolg opgehouden te bestaan en hun vermogen is overgedragen aan enerzijds
Zefier cvba en anderzijds hun respectieve zusterdistributienetbeheerders.
Voor de gemeente Beveren betekent dit dus concreet dat dienstverlenende vereniging Fingem is
opgehouden te bestaan en het vermogen is overgedragen aan enerzijds Zefier cvba en anderszijds Intergem, Intercommunale vereniging voor energieleveringen in Midden-Vlaanderen.
Als vennoot van cvba Zefier worden we uitgenodigd op hun bijzondere algemene vergadering
die zal plaatsvinden op donderdag 28 juni 2018 om 12.30 uur in De Montil, Moortelstraat 8 in Affligem.
De dagorde van deze bijzondere algemene vergadering werd ons bezorgd.
Conform artikel 28 van de statuten van Zefier kan ons bestuur een volmachtdrager afvaardigen
op de bijzondere algemene vergadering.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 goedkeuring te hechten aan de dagorde van de bijzondere algemene vergadering van Zefier cvba op 28 juni
 een effectieve volmachthouder aan te duiden om de gemeente Beveren te vertegenwoordigen op de bijzondere algemene vergadering van Zefier cvba op 28 juni 2018
 een plaatsvervangend volmachthouder aan te duiden om de gemeente Beveren te vertegenwoordigen op de bijzondere algemene vergadering van Zefier cvba op 28 juni 2018.
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