Gemeente Beveren
Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 24 oktober 2017
Punt 02:

Kerkfabrieken (11): budgetwijzigingen 2017, wijziging meerjarenplan 2014/2019
en budget 2018. (BM)
.

De volgende kerkfabrieken vragen een budgetwijziging 2017: OLV van Bijstand Beveren, OLV
Hemelvaart Melsele, Sint-Jan Evangelist Beveren, Sint-Martinus Beveren
Alle 11 kerkfabrieken maakten hun budget 2018 en een bijhorende toelichting op.
De kerkfabrieken OLV Ten Hemel Opgenomen Doel, OLV van Bijstand Beveren, OLV Hemelvaart
Melsele, Sint-Engelbertus Prosperpolder, Sint-Jacobus de Meerdere Haasdonk, Sint-Jan Evangelist Beveren, Sint-Martinus Beveren en Sint-Michiel Kieldrecht brachten een wijziging aan in hun
meerjarenplan 2014-2019.
Het gecoördineerde budget 2017 na budgetwijziging (in euro)

Heilig Kruis Vrasene
OLV Ten Hemel Doel
OLV van Bijstand Beveren
OLV Hemelvaart Melsele
Sint-Engelbertus Prosperpolder
Sint-Jacobus de meerdere Haasdonk
Sint-Jan-Evangelist Beveren
Sint-Laurentius Verrebroek
Sint-Martinus Beveren
Sint-Michiel Kieldrecht
HH. Petrus en Paulus Kallo
TOTAAL

Exploitatietoelage Investeringstoelage
33.953,97
36.777,65
4.695,00
28.000,00
4.186.59
0.00
0,00
20.462,92
7.949,59
0,00
28.432,50
0,00
23.448,00
16.000,00
27.105,27
37.000,00
67.080,68
0,00
28.330,00
6276,60
21.822,92
97.500,00
247.004,52
242.017,17

Het gecoördineerde budget 2018 (in euro)

Heilig Kruis Vrasene
OLV Ten Hemel Doel
OLV van Bijstand Beveren
OLV Hemelvaart Melsele
Sint-Engelbertus Prosperpolder
Sint-Jacobus de meerdere Haasdonk
Sint-Jan-Evangelist Beveren
Sint-Laurentius Verrebroek
Sint-Martinus Beveren
Sint-Michiel Kieldrecht
HH. Petrus en Paulus Kallo
TOTAAL

Exploitatietoelage Investeringstoelage
36.705,99
24.277,65
4.940,00
13.260,00
310,04
50.000,00
0,00
80.779,00
8.193,66
5.000,00
28.609,89
18.000,00
19.217,46
29.000,00
2.972,62
0,00
83.957,00
0,00
33.248,00
205.677,00
22.315,32
97.500,00
240.469,98
523.493,65
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Op dit ogenblik blijven de kerkfabrieken binnen de afgesproken enveloppes, zowel wat exploitatie- als investeringstoelagen betreft.
Aan de raad wordt gevraagd:
 akkoord te gaan met de budgetwijzigingen 2017 van de kerkfabrieken OLV van Bijstand Beveren, OLV Hemelvaart Melsele, Sint-Jan Evangelist Beveren, Sint-Martinus Beveren;
 akkoord te gaan met de wijzigingen meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken OLV Ten
Hemel Opgenomen Doel, OLV van Bijstand Beveren, OLV Hemelvaart Melsele, SintEngelbertus Prosperpolder, Sint-Jacobus de Meerdere Haasdonk, Sint-Jan Evangelist Beveren, Sint-Martinus Beveren en Sint-Michiel Kieldrecht;
 akkoord te gaan met het budget 2018 van alle 11 kerkfabrieken.

Punt 03:

Financiën: vaststelling budgetwijziging 2017/2. (D 13)

In zitting van dinsdag 26 september 2017 besliste de gemeenteraad de akte wijziging erfpacht
goed te keuren waardoor voor de commerciële ruimte en de trappenhal in de linker hoektoren
op de 1e verdieping van de hoofdtribune van het voetbalstadion, het recht van natrekking zal ingaan en de gemeente Beveren volle eigenaar wordt.
Aangezien deze aankoop niet voorzien is in het budget 2017 geeft deze aankoop aanleiding tot
een budgetwijziging die hierbij wordt voorgelegd .
Deze budgetwijziging is beperkt tot de opname van de investeringsuitgave voor 500 000 euro.
Daarnaast werd vastgesteld dat de investeringsontvangsten onder gebudgetteerd werden. De
effectieve investeringsontvangsten zullen worden opgenomen voor 759 905 euro waardoor het
financieel evenwicht niet in het gedrang komt.
Overeenkomstig artikel 154 § 2 van het gemeentedecreet wordt aan de raad de budgetwijziging
2017/2 met toelichtingen voorgelegd voor vaststelling.

Punt 04:

Goedkeuring woonbehoeftestudie. (D 32)

De huidige woonbehoeftestudie van de gemeente Beveren dateert uit 1998. Ze vormde mee de
basis van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan uit 2006.
Studiebureau Grontmij (intussen herdoopt tot “Sweco”) en de Gemeentelijke Dienst StedenBouw
en Ruimtelijke Ordening hebben sinds 2014 een actualisatie uitgewerkt.
Uit het onderzoek (ihb hoofdstuk 7) blijkt dat Beveren globaal voldoende ontwikkelingsmogelijkheden heeft om de te verwachten woonbehoefte op te vangen tot 2020 à 2022. Bovendien
slaagt de gemeente er in om de Vlaamse beleidslijn te halen om de woonontwikkelingen voor
60% in stedelijk gebied te voorzien.
Daarbij moet worden opgemerkt dat er een duidelijk verschil is in de situatie in stedelijke gebied
(grofweg de bebouwde kom van Beveren en Melsele) en het buitengebied (de rest van het Beverse
grondgebied). In stedelijk gebied is er een overschot aan bouwmogelijkheden te verwachten,
maar in buitengebied wordt er een tekort van ±511 woongelegenheden verwacht.
Merk daarbij op dat een WBS voor buitengebied maximale, maar voor stedelijk gebied minimale
getallen oplegt.
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Om de 40/60-verdeling te bestendigen, moeten de ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied, worden aangevuld met extra mogelijkheden binnen het kleinstedelijk gebied. Daar worden geen minima of maxima opgelegd, maar in stedelijk gebied moeten stedelijke dichtheden
gehanteerd worden (min. 35 woningen per hectare).
De WBS beperkt zich niet tot kwantitatieve gegevens, maar hanteert ook kwalitatieve criteria.
Zo moet de invulling zowel in stedelijk als in buitengebied gebeuren volgens de principes van
zuinig ruimtegebruik én met voldoende kwalitatieve openbare en semi-openbare ruimte. Ruimteverslindende verkavelingstypologieën zijn daarbij uit den boze.
De WBS onderzocht ook de noden aan/van nieuwe woontypologieën (die vrij bescheiden blijken).
Er wordt een fasering voorgesteld volgens “korte termijn” (<5 jaar), “middellange termijn” (tussen 5 en 15 jaar), “lange termijn” (>15 jaar), en “gedeeltelijk of volledig te bevriezen” (geen ontwikkeling).
De ontwerptekst werd op 18 april 2017 toegelicht aan de GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke
Ordening.
Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt de herziene WoonbehoefteStudie ter kennisgeving
verstuurd naar de provincie en het Agentschap RWO (Vlaams gewest, buitendienst OostVlaanderen).

Punt 05:

Definitieve vaststelling ontwerp gemeentelijk RUP zonevreemde horeca en recreatie.
(D 32)
.

Op 25 april 2017 keurde de gemeenteraad de visie omtrent de gemeentelijke toeristischrecreatieve structuur goed. Aansluitend werden de ontwerp-gemeentelijke RUP’s B&B Euverbraecke, Brasserie De Hen, Hof ter Saksen en Arboretum Grootenbosch voorlopig vastgesteld. Deze RUP’s bestaan telkens uit een toelichtingsnota, een plan met weergave van de
bestaande en juridische toestand en een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften.
De visie werd samen met de 4 ontwerp- RUP’s bekendgemaakt en onderworpen aan een
openbaar onderzoek van 1 juni tot en met 31 juli 2017.
Er werd geen enkel bezwaarschrift ingediend, wel 3 adviezen van andere overheden. Het advies van de stad Sint-Niklaas is zonder meer gunstig. De Deputatie en het Departement Omgeving stellen dat er geen strijdigheden zijn met het PRS en het RSV. De 4 voorgestelde sites
worden gunstig geadviseerd mits de gebruikelijke voorwaarden (draagkracht van het gebied,
aandacht voor de aanpalende waterloop, de parkeerproblematiek …).
Voor het RUP Arboretum Grootenbosch verwijst het Departement Omgeving naar de verbintenis (tussen de gemeente en de eigenaar) waarbij het publiek gebruik gegarandeerd wordt
en de bijkomende mogelijkheden inzake wonen verdwijnen bij stopzetting van het publiek
gebruik. Het Departement voegt eraan toe dat de gemeente op die manier een billijke oplossing voorstelt die het evenwicht vrijwaart tussen de doelstellingen op Vlaams en gemeentelijk niveau.
Op vraag van het Departement Omgeving stelt het schepencollege voor de frequentie van de
publieke toegankelijkheid in de bijhorende verbintenis aan te passen als volgt : ‘Het arboretum is minstens 8 halve dagen per maand toegankelijk voor iedereen. Hiervan zijn er minstens 4 namiddagen, waarvan minstens 2 tijdens het weekend, gratis toegankelijk voor iedereen.’.
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In vergadering van 3 oktober 2017 nam de GECORO kennis van de drie voorwaardelijk gunstige adviezen en verklaarde zich hiermee akkoord, inbegrepen het voormelde voorstel tot
aanpassing van de bij het RUP Arboretum Grootenbosch horende verbintenis.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 kennis te nemen van de drie adviezen die ingediend werden naar aanleiding van het
openbaar onderzoek over de 4 ontwerp gemeentelijke RUP’s ‘Horeca en Recreatie’;
 kennis te nemen van het gunstig advies van de GECORO van 3 oktober 2017, die zich aansluit bij de 3 ingekomen adviezen en bij het voorstel tot aanpassing van de verbintenis
die hoort bij het RUP Arboretum Grootenbosch;
 de ontwerpen gemeentelijke RUP’s B&B Euverbraecke, Brasserie De Hen , Hof ter Saksen
en Arboretum Grootenbosch definitief vast te stellen, inbegrepen de voorgestelde aanpassing van de frequentie van de publieke toegankelijkheid in de bij het RUP Arboretum
Grootenbosch horende verbintenis.

Punt 06:

Definitieve vaststelling gemeentelijk RUP Gravenplein. (D 32)

Op 25 april heeft de gemeenteraad het RUP Gravenplein voorlopig vastgesteld.
Het ontwerp RUP werd bekendgemaakt en onderworpen aan een openbaar onderzoek van 1 juni tot en met 31 juli 2017. Dit gaf aanleiding tot 3 adviezen en 1 collectief bezwaarschrift met 98
handtekeningen.
In vergadering van 3 oktober 2017 heeft de GECORO kennis genomen van de 3 adviezen en een
standpunt ingenomen over het ingediende collectief bezwaarschrift. De GECORO verleent een
gunstig advies over het RUP Gravenplein.
De adviezen en het collectief bezwaarschrift vereisen geen aanpassingen aan het voorlopig vastgesteld plan.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor:
 kennis te nemen van de 3 adviezen en 1 collectief bezwaarschrift;
 kennis te nemen van het gunstig advies van de GECORO van 3 oktober 2017;
 het ontwerp gemeentelijk RUP Gravenplein definitief vast te stellen.

Punt 07:

Principieel akkoord woonuitbreidingsgebied Viergemeet 20 te Beveren (D 32)

Op 2.08.2017 ontving de gemeente van de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen een
vraag om advies over de aanvraag tot Principieel Akkoord voor het ontwikkelen van het nietgeordende Woonuitbreidingsgebied Viergemeet 20.
Op dat perceel, kadastraal omschreven als Beveren, 1e afdeling, sectie B, nr. 680m4, weigerde
het college op 15 februari 2016 de aanvraag B/2015/545 voor het "oprichten van een appartement met 13 woongelegenheden na afbraak van de bestaande woning".
De aanvrager, N.V. De Vesten, ging daartegen in beroep bij de Deputatie van de Provincieraad
van Oost-Vlaanderen. De Provinciaal Stedenbouwkundig Ambtenaar stelde in zijn advies vast
dat er zich een "onoverkomelijke legaliteitsbelemmering" voordeed. Conferatur rechtsspraak
van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan er zelfs voor "restpercelen" in woonuitbreidingsgebied geen enkele vergunning afgeleverd worden zonder Ruimtelijk UitvoeringsPlan
(RUP) of een Principieel Akkoord (PriAk) van de Deputatie.
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Door een PriAk moet echter verplicht binnen het jaar een RUP worden opgemaakt, zelfs al gaat
het maar om een restperceel.
Bij het advies voor een PriAk moet de gemeente aftoetsen of de ontwikkeling van het nog nietgeordend woonuitbreidingsgebied kan gekaderd worden in het gemeentelijk woonbeleid.
In casu stelt het geldend Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dat de ontwikkeling van het
Viergemeet ("BeF") prioritair is.
Mits akkoord van de gemeenteraad wordt gunstig advies verleend over de aanvraag tot principieel akkoord voor het ontwikkelen van het niet-geordende Woonuitbreidingsgebied Viergemeet 20, kadastraal omschreven als Beveren, 1e afdeling, sectie B, nr. 680m4.

Punt 08:

Verkaveling Kantoor Gerry Smet: nieuwe insteekweg Koolputstraat te Melsele –
goedkeuring wegtracé. (D 32)
.

Door Kantoor Gerry Smet werd een aanvraag ingediend voor het verkavelen van het terrein te
Melsele, tussen de Koolpustraat en de Dijkstraat, sie C 962B2, 962Y, e.a. in het woongebied.
De aanvraag voorziet 14 loten voor ééngezinswoningen met:
- aanleg van een nieuwe doodlopende insteekweg (van ong. 110m) via de Koolputstraat te
Melsele;
- een achterontsluiting voor de loten 2 t.e.m. 13;
- 5 afzonderlijke garages;
- en een openbaar groenplein met infiltratievijver en fietsverbinding richting voetweg
Gaverlandwijk.
De aanvraag werd openbaar gemaakt van 03/08/2017 tot en met 01/09/2017. Er werden
2 bezwaarschriften ingediend door aanpalende eigenaars.
Het technisch wegenisdossier dient vóór uitvoering nog ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.
Mits akkoord neemt de raad kennis van de bezwaren en wordt het wegtracé van de nieuwe wegenis met modeldwarsprofielen, zoals op de plannen ingetekend, goedgekeurd.

Punt 09:

Vaststelling lastvoorwaarden renoveren Gustaaf Neesstraat, Clement
D’Hooghestraat en Emmanuel Durletstraat te Beveren. (D 31)
.

Door de technische dienst wegen werd een lastenboek opgemaakt voor het renoveren van de
Gustaaf Neesstraat, Clement D'Hooghestraat en Emmanuel Durletstraat te Beveren. De werken
omvatten:
Opbraak van voetpaden, opritten en pleintjes;
Rooien bomen;
Aanleg voetpaden in gras of grastegels;
Aanleg nieuwe opritten in grijze betonstraatstenen;
Aanleg pleintjes in grijze betonstraatstenen;
Aanleg parkeerstroken in grastegels;
Inzaaien grasstroken, planten nieuwe bomen en aanplanten struiken en heesters.
De uitgave wordt geraamd op 282 980,82 euro, inclusief btw.
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Als gunningswijze kan de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking worden gekozen.
Budgetsleutel: 2240100/0200WE/14OVTDW/TDW52
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het renoveren van de Gustaaf Neesstraat, Clement
D'Hooghestraat en Emmanuel Durletstraat;
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 282 980,82 euro, inclusief btw;
 als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking te kiezen.

Punt 10:

Vaststelling lastvoorwaarden uitbreiding en verbouwing Gemeentelijk Technisch
Instituut. (D 31)
.

In 2011 diende ons bestuur een dossier in bij de subsidiërende overheid, Agion, voor het
bekomen van toelagen voor de uitbreiding en verbouwing van het GTI.
Agion heeft nu aan de gemeente meegedeeld dat ons dossier voor 2018 in aanmerking komt
voor subsidies.
Door de ontwerper, Frans De Soomer van ViefArchitectuur BVBA uit Beveren, werd een volledig
definitief dossier ingediend. De werken bestaan uit:
- nieuwbouw zes klassen en administratie;
- sanering van de oude klassenblok;
- verbouwing van de oude turnzaal tot vier klassen;
- sanering van de werkplaats;
- bouwen van een turnzaal op de werkplaats;
- bouwen van vier klassen op de werkplaats;
- aanleg overdekte speelplaats en omgevingsaanleg.
De uitgave wordt geraamd op 11 030 678 euro, inclusief btw.
Hiervan is 8 579 004,00 euro subsidieerbaar. De toelage van Agion bedraagt 60% op het subsidieerbaar bedrag. De toelage wordt aldus geraamd op 5 147 402,00 euro.
De openbare procedure kan als gunningswijze worden gekozen.
Budgettaire regeling: 2210000/0810GT/14OVTDG/TDG186
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor uitbreiding en verbouwing van het Gemeentelijk
Technisch Instituut;
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 11 030 678 euro, inclusief btw.
 als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

Punt 11:

Wijziging aan overeenkomst (verrekening 3) voor verbouwen en uitbreiden nieuwe
sporthal aan sportcentrum Beveren. (D 31)
.

De werken bestaande uit het verbouwen en uitbreiden van de bestaande sporthal, Klapperstraat 103, zijn volop in uitvoering.
Er wordt vastgesteld dat de oude, bestaande cafetaria, aftands en versleten is, en volgende
gebreken vertoond:
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- ze is nauwelijks geïsoleerd (dak en ramen);
- er is weinig of geen verluchting, welke geenszins voldoet aan de huidige normen;
- verouderde, veel verbruikende verlichting;
- er is een wirwar van oude elektrische leidingen, zonder volgbare schema’s, waardoor de
veiligheid in het gedrang komt;
- de huidige sanitaire leidingen (afvoeren en waterleiding) zijn versleten en lekken;
- de verwarming en elektriciteit zijn aangesloten op de meters van het sportcentrum, en kunnen
niet afzonderlijk afgelezen worden;
- vanuit de cafetaria is er geen rechtstreeks zicht op de nieuwe sporthal;
- de ruimte is slecht ingericht en niet praktisch in het gebruik;
- door de in uitvoering zijnde werken aan de inkom van het sportcentrum zou:
- de vloer van de cafetaria deels bestaan uit nieuwe tegels en deels uit de bestaande oude,
versleten betegeling;
- het plafond van de cafetaria een deel hebben dat niet is afgewerkt en voor het grootse deel
beschikken over een oubollig verlaagd vals plafond.
Aan het studiebureau werd gevraagd om een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden
om de voornoemde gestelde problemen op te lossen in combinatie met de nu in uitvoering
zijnde werken.
Het is duidelijk dat het uitvoeren van de renovatiewerken in een later stadium heel wat moeilijker uitvoerbaar zal zijn en extra aanpassingswerken zal noodzaken, waardoor deze optie
aanzienlijk duurder zou worden.
Met het oog op de integratie van de renovatiewerken aan de cafetaria in de bouwwerken van
de nieuwe sporthal en de verbouwing van de inkomhal werd door het studiebureau een meetstaat opgemaakt.
Deze meetstaat omvat volgende werken:
- afbraakwerken: van muren, vloeren, wanden rond de goederenlift, binneninrichting berging,
keuken, cafetaria, vergaderzaal, oude toog, oude sanitaire en elektrische leidingen (Voordeel:
door de afbraakwerken van muren wordt een meer open zicht op de nieuwe sporthal gecreeerd
en kan de cafetaria praktischer ingericht worden. Dit is aangenamer voor de bezoekers en de
uitbater);
- opbouwwerken: metselwerken, dakwerken, isolatie plat dak cafetaria en keuken, plaatsen
koepel, nieuwe dakbedekking en valbeveiligingen; (voordeel: door de isolatie van het dak zal
de
energiekost aanzienlijk dalen);
- buitenschrijnwerk: plaatsen van 4 nieuwe ramen in de cafetaria en hal;
- binnenafwerking: renovatie van het pleisterwerk, plaatsen van een akoestisch verlaagd plafond,
cementgebonden dekvloeren, plinten, nieuwe deuren (brandwerend), een nieuwe borstwering
aan de trap, schilderwerken;
- stabiliteit: aanbrengen van een beton- en staalstructuur;
- het plaatsen van nieuwe nutsleidingen: gas, elektriciteit en water. Voordeel: hierdoor kan de
cafetaria energie-onafhankelijk werken en kunnen de energiekosten voor de cafetaria
afzonderlijk bepaald (en betaald) worden;
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- het aanbrengen van een nieuwe ventilatie: door het verwijderen van het oude valse plafond
komt een ruimte van 1 m hoogte vrij. Dit maakt het mogelijk om de ventilatiekanalen beter te
verdelen en efficiënter te doen werken. Voordeel: een betere ventilatie en een esthetischer en
akoestisch plafond);
- het plaatsen van nieuwe ledverlichting. Voordeel: een aanzienlijke energiebesparing, moderner,
meer sfeer, minder onderhoudskosten, duurzamer;
- het plaatsen van nieuwe elektrische bedradingen en een Led-noodverlichting zal zorgen voor
een hogere veiligheid. Voordeel: goedkeuring elektrische installatie en update van de branddetectie en noodverlichting;
- het voorzien van een eigen verwarmingssysteem. Voordeel: de verwarming is nu verbonden
met
deze van de sporthal. Het nieuwe systeem werkt in functie van de cafetaria (praktischer en
zuiniger, meer comfort);
De meetstaat werd overgemaakt aan de uitvoerende aannemer, DCA nv uit Beerse.
Op basis daarvan diende deze aannemer een verrekening in voor het bedrag van 226 106,73
euro, inclusief btw.
Deze offerte werd onderzocht door het Studiebureau 8 Office en de TD Gebouwen en correct
bevonden.
Budget: AR 2210007 – BI 0740SZ – subproject TDG29 – krediet: €6.605.292
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld:
 de verrekening in meer bij de bouwwerken van een nieuwe sporthal en de verbouwingswerken
van de inkomhal van het sportcentrum, bestaande uit het uitvoeren van renovatiewerken
aan de bestaande cafetaria, ten bedrage van 226 106,73 euro, inclusief btw, goed te keuren;
 aan het schepencollege opdracht te geven deze verrekening te gunnen aan de uitvoerende
aannemer, DCA nv uit Beerse.

Punt 12:

Vaststelling lastvoorwaarden saneren dak van de laagbouw van de Bosdamlaanschool Beveren. (D 31)
.

Door de technische dienst gebouwen werd er een ontwerp opgemaakt voor het saneren van het
dak van de laagbouw van de school in de Bosdamlaan.
De uitgave wordt geraamd op 70 000 euro, inclusief btw.
Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden gekozen.
Krediet: € 100.000,00
Artikel: 2210100/0800LO/CENTR-14OVTDG-TDG145 van het investeringsbudget
Dienstjaar: 2017
Projectcode: 14OVTDG
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor saneren van het dak van de laagbouw van de
Bosdamlaanschool;
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 70 000 euro, inclusief btw;
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.
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Punt 13:

Vaststelling lastvoorwaarden aanstellen ontwerper voor aanleg open speelruimte
te Melsele. (D 31)
.

Het lokaal van chiro Iweko te Melsele is gelegen aan een groot grasplein dat ingericht zou
moeten worden als een open speelruimte. Er worden twee toekomstige functies vooropgesteld:
- open speelruimte;
- ondersteuning van het lokaal verenigingsleven.
Omdat het hier over een vrij grote oppervlakte gaat wordt voorgesteld hiervoor een extern
ontwerpbureau aan te stellen.
Door dienst aankopen en aanbestedingen werd een ontwerp opgemaakt.
Er wordt een ereloonpercentage vooropgesteld van 9%. De inschrijvers kunnen hierop een aanpassingscoëfficiënt toepassen.
Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden gekozen.
Budgetsleutel: 2220000/0750JH-14OVJEUGD-JEUGD33
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het aanstellen van een ontwerper voor de aanleg van
een open speelruimte te Melsele;
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.

Punt 14:

Vaststelling lastvoorwaarden aankoop nieuwe heftruck voor Texamsite. (D 31)

Bij het zoeken naar oplossingen voor het verplaatsen van materiaal en materieel dat op de
Gasdam site weg moest i.v.m. saneringswerken heeft de technische dienst wegen een groot
deel hiervan verplaatst naar de Texamsite.
Het betreft het materiaal van de in beslag genomen en achtergelaten voertuigen, eveneens
het materiaal van de uithuiszettingen, mobiliteitskarren en andere kleine materialen.
Reeds voor de verhuis van de Gasdam gebruikte de technische dienst een deel van de Texamsite voor opslag materiaal ijspiste, verkiezingsmateriaal, materiaal heemkundige kring, materiaal speelplein Bartje en de zoutstrooiers.
Omdat dit materiaal geregeld moet worden geladen en gelost, wensen zij hiervoor een heftruck aan te kopen.
Momenteel moeten zij steeds heen en terug (1 uur op en 1uur af) met de verreiker, die dan
ook nog dienst moet doen voor logistieke opdrachten, werken bij groendienst of laden en
lossen materiaal feestelijkheden op locaties.
Door de technische dienst wegen en de dienst aankopen en aanbestedingen werd een ontwerp opgemaakt.
De uitgave wordt geraamd op 36 000 euro, 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.
Budgettaire regeling:2220000/0200WE14OVTDW/TDW145
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 principieel te beslissen tot het aankopen van een nieuwe heftruck voor de Texamsite;
 de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 36 000
euro, inclusief btw;
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.

Punt 15:

Vaststelling lastvoorwaarden aankoop software voor vergunningen inname
openbare weg. (D 31)
.

GIPOD is een toepassing ontwikkeld door Informatie Vlaanderen (ex AGIV) voor de inventarisatie van alle innames openbaar domein, wegenwerken,…
Onze dienst Mobiliteit verleent jaarlijks een 1.000-tal vergunningen "inname openbaar domein". Daarnaast moeten verschillende diensten (Feestelijkheden, Politie,…) alle manifestaties zoals wielerwedstrijden, markten, wijk- of Beverse Feesten ook invoeren. Kortom, alles
wat voor hinder op het openbaar domein kan zorgen moet doorgegeven worden. Dit gebeurt
momenteel op zeer omslachtige manier : adviesvragen aan verschillende diensten, raadplegen
verschillende databanken, controleren betaling, handhaving, doorgeven aan GIPOD…
Om deze workflow geautomatiseerd te laten verlopen wenst de GIS een softwarepakket aan te
kopen
Dit pakket moet tegemoet komen aan een paar elementaire vereisten : alle info moet slechts
1x ingevuld worden, het pakket moet moduleerbaar zijn en moet zorgen voor de volledige
dossierafhandeling met adviezen, verwittigingen, collegenota, vergunning, koppeling naar facturatie,… Aanvrager kan van thuis een aanvraag indienen (eID). Achterliggend wordt de
GIPOD databank gevoed, zodat de GIS niet nog eens de data in GIPOD moeten invoeren.
Het is de bedoeling dat de betrokken gemeenten (Beveren, Sint-Gillis-Waas,…) gebruik gaan
maken van hetzelfde pakket binnen de politiezone Waasland Noord.
Door het GIS en de dienst aankopen en aanbestedingen werd een ontwerp opgemaakt.
De uitgave wordt geraamd op € 42.592,00 inclusief BTW of € 35.200,00 exclusief BTW op 36
maanden.
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.
Budgettaire regeling:6130299/0119IT/04
De dienst informatica geeft een gunstig advies.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 principieel te beslissen tot aankoop van software voor vergunningen inname openbare
weg;
 de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 42 592,00
euro, inclusief btw;
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.
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Punt 16:

Goedkeuring ontwerp Eandis en kostenraming voor renoveren en moderniseren
openbare verlichting in Ciamberlanidreef, De Brownestraat en Ijzerhand naar
aanleiding van de geplande wegenwerken. (D 31)
.

Naar aanleiding van de geplande wegen- en rioleringswerken in de Ciamberlanidreef, De Brownestraat en Yzerhand wordt daar best de oude verlichtingsinstallatie gerenoveerd en gemoderniseerd.
Netbeheerder Eandis maakte daarvoor een ontwerp met kostenraming ten bedrage van
43 668,39 euro (excl. btw) of 52 838,75 euro (incl. btw) op.
Het ontwerp voorziet:
- het wegnemen van de oude verlichtingsinstallaties;
- het plaatsen van 13 TECEO 1 LED-armaturen (8500 lumen) op 8-meter palen in de Yzerhand en
Donkvijverstraat;
- het plaatsen van 1 TECEO 1 LED-armatuur (9500 lumen) op een 8-meter paal in de
Donkvijverstraat ter hoogte de schoolingang van het KTA;
- het plaatsen van 30 TECEO 1 LED-armaturen (6500 lumen) op 6,3-meter palen in de
Ciamberlanidreef en de De Brownestraat.
Krediet: € 160.325,00 – AR: 2281100/BI: 0200WE-14P02DUURZAAM-DUURZAAM75 (actieplan
02.02) (actie 02.02.05) - subproject DUURZAAM75.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld:
 het ontwerp van Eandis en de kostenraming ten bedrage van 52 838,75 euro, inclusief btw,
goed te keuren;
 aan het schepencollege de opdracht te geven de werken te gunnen aan Eandis als inhouse
opdracht.
Punt 17:

Goedkeuring eindafrekening voor aanleggen waterleiding langsheen de Heirbaan,
deel tussen de Veldstraat en de Kruibekesteenweg. (D 31)
.

Door De Watergroep werd in 2013 een waterleiding aangelegd langs de Heirbaan te Melsele, tussen de Veldstraat en de Kruibekesteenweg.
Nu wordt door De Watergroep de factuur ingediend voor deze werken.
De offerte van De Watergroep voor deze werken werd in 2013 door de gemeenteraad goedgekeurd voor de som van 111 358,80 euro (vrij van btw).
De som van de nu ingediende eindafrekening bedraagt 131 098,59 euro (vrij van btw) of 17 % in
meer.
De meerprijs komt doordat er tijdens de werken werd opgemerkt dat de volledige Heirbaan
werd voorzien van waterleiding, behalve de zijweg (oude bedding Heirbaan) richting E17. Om de
woningen daar ook te voorzien van waterleiding werd aan De Watergroep gevraagd om daar een
bijkomende netuitbreiding te doen. Het betreft een extra aanleg van 146 lm waterleiding en één
brandkraan.
Vandaar de extra aanlegkost van 19 739,79 euro (vrij van btw).
Budget: AR 2282100/BI 0200WE/subproject DUURZAAM53/ krediet €86.743,55.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld:
 de eindafrekening van De Watergroep voor het aanleggen van een waterleidingsnet in de
Heirbaan tussen de Veldstraat en de Kruibekesteenweg, inbegrepen de extra aanleg in de zijstraat van de Heirbaan als bijkomend werk, goed te keuren voor het bedrag van 131 095,59
euro (vrij van btw);
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 gelet op het nog beschikbare krediet van 86 743,79 euro op AR 2282100/BI
0200WE/subproject DUURZAAM53 in het budget, akkoord te gaan met het bijvoorzien van
41 972 euro bij budgetwijziging 2017/III.

Punt 18:

Vaststelling lastvoorwaarden vernieuwen hospitalisatieverzekering (gemeente +
OCMW) gedurende 2018/2021. (D 31)
.

In zitting van 2 oktober 2017 ging het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord om opnieuw prijs te vragen voor het vernieuwen van onze hospitalisatieverzekering. Het
onlangs aangeboden raamcontract van de GSD-V voldoet niet aan de noden en verwachtingen
van ons bestuur.
Voor het opmaken van een lastenboek werd bureau AON aangesteld.
De uitgave voor de gemeente wordt geraamd op 344 000,00 euro inclusief btw.
De uitgave voor het OCMW wordt geraamd op 480 000,00 euro inclusief btw.
De uitgave wordt totaal geraamd op 824 000,00 euro inclusief btw of 680 991,74 euro exclusief
btw.
Om de deadline van het nieuwe contract (1.02.2018) te halen dient de publicatie zo snel mogelijk (vóór 18.10.2017) te gebeuren.
In uitvoering van artikel 38, § 1, 1° c 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.
Gelet op de hoogdringendheid van het dossier werd conform art. 157 van het gemeentedecreet de lastvoorwaarden door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd in
zitting van 16 oktober 2017.
Budgettaire regeling gemeente:
6231000/011200/11
Budgettaire regeling ocmw: 6231000/ 0953-14
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 kennis te nemen dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 oktober
2017;
 de lastvoorwaarden, de raming en gunningswijze bij hoogdringendheid heeft goedgekeurd
conform art. 157 van het gemeentedecreet.

Punt 19:

Dading en aankoop perceel grond, Rijkstraat te Verrebroek. (D 31)

Voor de heraanleg van de Rijkstraat-Zwaantje in Verrebroek diende de gemeente verschillende
grondverwervingen te realiseren.
In zitting van 19 mei 2014 ging het college reeds akkoord om de aankoopdossiers op te starten
en hiervoor een schatting aan te vragen.
Voor de volgende inneming werd een dading overeengekomen, waarmee het college in zitting
van 15 mei 2017 principieel akkoord ging:
Inneming
Afd., sectie, nr.
Oppervlakte (m²)
de
5
5 , C, 662D
17,05
Krediet is voorzien op budget 2017, DUURZAAM26, AR 2202000, BI 0200WE, Actie 02.02.05.
Toelichtingen gemeenteraadszitting 24 oktober 2017

12

Door middel van voormelde dading doet de verkopende partij ook afstand van de procedure die
hij had ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot vernietiging van de vergunning
inzake de heraanleg van de Rijkstraat. Partijen hebben in deze dading er zich ook toe verbonden
om geen nieuwe procedures (van welke aard dan ook) te starten of te voeren. Partijen betalen
elke hun eigen gerechts- en advocatenkosten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de dading met daaraan gekoppeld de aankoop van het perceel 5de afdeling, sectie C deel van
nummer 662D met een oppervlakte van 17,05 m² goed te keuren;
 het ontwerp van akte aankoop goed te keuren.

Punt 20:

Aankoop perceel grond in kader van heraanleg, A. Farnèselaan te Melsele. (D 31)

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 aankoop werd er conform het schattingsverslag reeds een akkoord in der minne bereikt:
Kadastrale gegevens
Oppervlakte (m²)
de
9 afd. sectie G, 754M
68,24
De compromis werd 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) visum verleend voor deze aankoop.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 volgende perceel aan te kopen voor de heraanleg van de A. Farnèselaan te Melsele:
Kadastrale gegevens
Oppervlakte (m²)
de
9 afd. sectie G, 754M
68,24
 het ontwerp van akte goed te keuren.

Punt 21:

Verkoop in verkaveling Dijkstraat te Melsele: (D 31)

a) Lot 6.
De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 28 maart 2017 akkoord met de verkoop van
3 bouwgronden in de verkaveling Dijkstraat in Melsele.
De nodige publiciteit werd gevoerd en het college nam in zitting van 16 augustus 2017 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)
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8

9de, C, nummer 1196H

482,78

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 volgende bouwgrond in de verkaveling Dijkstraat te Melsele te verkopen:
Lot
Kadastrale gegevens
Oppervlakte (in m²)
de
8
9 , C, nummer 1196H
482,78
 het ontwerp van akte goed te keuren.

b) Lot 8.
De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 28 maart 2017 akkoord met de verkoop van
3 bouwgronden in de verkaveling Dijkstraat in Melsele.
De nodige publiciteit werd gevoerd en het college nam in zitting van 16 augustus 2017 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)
de
8
9 , C, nummer 1196H
482,78
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 volgende bouwgrond in de verkaveling Dijkstraat te Melsele te verkopen:
Lot
Kadastrale gegevens
Oppervlakte (in m²)
de
8
9 , C, nummer 1196H
482,78
 het ontwerp van akte goed te keuren.

Punt 22:

Principiële vaststelling Eedverbondlaan en Hertogin Margarethalaan te Melsele.
(D 32)
.

Het project Meersen–Zuid situeert zich tussen de Molenbeek, de KMO-zone Pareinlaan, de N70
en de Alexander Farnèselaan.
In een eerste fase werden twee nieuwe straten aangelegd. In de tweede fase wordt een verbinding voorzien tussen de Alexander Farnèselaan en Pareinpark. Deze verbindingsweg wordt voorzien van drie insteekwegen.
Aan de Gemeentelijke Cultuurraad werd gevraagd om namen voor te stellen die in aanmerking
komen als straatnaam. De GCR stelde in zitting van 24 juni 2014 de volgende namen voor:
Geuzenlaan, Hertogin Margarethalaan, Willem van Oranjelaan, Eedverbondlaan, Scheepbruglaan en Hooplaan.
De namen Geuzenlaan en Willem van Oranjelaan werden door de raad in zitting 16 december
2014 toegekend aan de twee straten aangelegd in de eerste fase.
Het college stelt voor om:
1. de naam Hertogin Margarethalaan toe te kennen aan de verbindingsweg tussen de
Alexander Farnèselaan en Pareinpark en aan de laatste insteekweg;
(Langsheen deze insteekweg worden geen woningen opgericht).
2. De naam Willem van Oranjelaan toe te kennen aan de uitbreiding van de Willem van
Oranjelaan (de eerste insteekweg).
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3. De naam Eedverbondlaan toe te kennen aan de tweede insteekweg.
Hertogin Margarethalaan
Margaretha van Parma was de buitenechtelijke dochter van Keizer Karel, moeder van Alexander
Farnese en landvoogdes voor Filips II over de Nederlanden van 1559 tot 1567. Omdat ze diplomatisch en tolerant optrad, werd ze vervangen door de hertog van Alva.
Willem van Oranjelaan
Stadshouder 1533 - 1584
Willem van Oranje werd door Keizer Karel bijna als zijn zoon beschouwd. Hij aarzelde daarom
lang om de opstand tegen Filips II te steunen, maar werd er uiteindelijk de leider van. Hij geldt
als een toonbeeld van verdraagzaamheid. Zo nam hij katholieken in bescherming tegen fanatieke protestanten.
Eedverbondlaan
Een verbond van vooral lagere adel, met oa. als doel de opheffing van de inquisitie. Ze vormde
de eerste georganiseerde oppositie tegen het harde bewind van Filips II.
Mits akkoord van de raad worden de volgende staatnamen principieel vastgesteld:
- de naam Hertogin Margarethalaan aan de verbindingsweg tussen de Alexander
Farnèselaan en Pareinpark en aan de laatste insteekweg;
- de naam Willem van Oranjelaan aan de uitbreiding van de Willem van Oranjelaan;
- de naam Eedverbondlaan aan de tweede insteekweg.
- en worden de straatnamen aan de verdere procedure onderworpen.

Punt 23:

Gemeentelijk basisonderwijs: aanwending administratie, puntenenveloppe,
restpunten scholengemeenschap 2017/2018. (D 22)
.

Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot aanwending van
- de uren administratie;
- de puntenenveloppe en de restpunten van de scholengemeenschap;
worden voor goedkeuring aan het schoolbestuur voorgelegd.
Aan de raad wordt gevraagd tot goedkeuring van het voorstel inzake aanwending administratie,
puntenenveloppe, restpunten scholengemeenschap 2017/2018.

Punt 24:

Gemeentelijk Technisch Instituut: aanstellingsprocedure technisch adviseur
1e graad hout – gebouwverantwoordelijke. (D 22)
.

De betrekking van technisch adviseur eerste graad - hout - gebouwverantwoordelijke aan het
gemeentelijk technisch instituut met indiensttreding op 1 februari 2018.
Er dient een selectieproef georganiseerd te worden.
Aan de gemeenteraad wordt het akkoord gevraagd met de procedure als bijlage voor de aanstelling van een technisch adviseur eerste graad - hout - gebouwverantwoordelijke
* de aanstellingsvoorwaarden;
* het profiel van de betrekking;
* het programma van de selectieproef;
* de samenstelling van de jury.
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Punt 25:

Gemeentelijke kunstacademie: lesuren ten laste van de gemeente,
schooljaar 2017/2018. (D 22)

.

1. Academie:
Vorig schooljaar werden er aan de gemeentelijke kunstacademie (muziek, woord, dans, beeldende
kunsten) 42 lesuren ten laste van de gemeente ingericht.
Het ministerie subsidieert dit schooljaar 626 lesuren. Vorig schooljaar 640 lesuren.
Dit zijn 14 lesuren minder.
Er worden evenwel 5 lesuren overgedragen van vorig schooljaar, dit is in totaal 631 lesuren voor
dit schooljaar. Dus eigenlijk 9 lesuren minder dan vorig schooljaar.
Om de gemeentelijke kunstacademie op een correcte manier te organiseren vraagt de directeur
aan het schoolbestuur om 48 lesuren ten laste van de gemeente in te richten.
Dit zijn 6 lesuren meer dan vorig schooljaar maar er zijn ook 9 gesubsidieerde lesuren minder
dan vorig schooljaar.
2. Jeugdatelier (zie afzonderlijke nota):
Vorig schooljaar werden er 16 lesuren ingericht, dit schooljaar 14 lesuren (dus 2 lesuren minder)
3. Musicalafdeling (zie afzonderlijke nota):
Vorig schooljaar werden er 14 lesuren ingericht, dit schooljaar 14 lesuren.
4. Administratie:
Vorig schooljaar werden er 4 uren ten laste van de gemeente ingericht (dit ingevolge het oprichten van de gemeentelijke kunstacademie). De directeur vraagt om ook dit schooljaar te beschikken over deze 4 uren administratie
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om 48 lesuren en 4 uren administratie ten laste van de
gemeente in te richten voor de gemeentelijke kunstacademie voor het schooljaar 2017/2018.

Punt 26:

Aanwending lestijdenpakket 2017/2018: (D 22)

a) gemeentelijk basisonderwijs.
De voorstellen van de directies tot aanwending van het lestijdenpakket 2017/2018 van de zes
gemeentelijke basisscholen worden voor goedkeuring aan het schoolbestuur voorgelegd.
Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan voorgelegd voorstel tot aanwending
van het lestijdenpakket 2017/2018 van de 6 gemeentelijke basisscholen.

b) Gemeentelijk Technisch Instituut.
Het voorstel van de directie tot aanwending van het lestijdenpakket 2017/2018 van het gemeentelijk technisch instituut wordt voor goedkeuring aan het schoolbestuur voorgelegd.
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c) Gemeentelijke Kunstacademie.
Het ministerie van onderwijs, afdeling deeltijds kunstonderwijs, deelde aan de gemeente mee
dat de kunstacademie voor het schooljaar 2017/2018 kan beschikken over 626 lesuren ,
20 uren directeur, 20 uren beleidsondersteuning en 62 administratieve uren.
Verdeling van het toegekend urenpakket :
* Lagere graad
muziek
woordkunst
dans
beeldende kunst
* Middelbare graad
muziek
woordkunst
dans
beeldende kunst
* Hogere graad
muziek
woordkunst
dans
Totaal

209
11
24
68
110
24
8
13
136
17
6

312

155

159

626

Het voorstel tot aanwending van het lestijdenpakket van de gemeentelijke kunstacademie voor
het schooljaar 2017/2018 wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Punt 27:

Gemeentelijke kunstacademie: inrichten musicalafdeling
schooljaar 2017/2018. (D 22)

.

De directeur stelt voor om voor de musicalafdeling 14 uren in te richten (vorig schooljaar 14
uren)
Dit is hetzelfde aantal uren dan vorig schooljaar.
De 11 lesuren zouden als volgt verdeeld worden :
-Drama : 6 lesuren
-Begeleiding: 2 lesuren
-Zang volwassenen: 3 lesuren
-Zang kinderen: 3 lesuren
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de musicalafdeling 14 lesuren in te richten
voor schooljaar 2017/2018.

Punt 28:

Gemeentelijk muziekatelier: vaststelling lestijdenpakket 2017/2018. (D 22)

Er zijn 37 leerlingen ingeschreven in het jeugdmuziekatelier voor het schooljaar 2017/2018
(vorig schooljaar 49), dat zijn 12 leerlingen minder dan vorig schooljaar.
De directeur stelt voor om twee lesuren minder in te richten in vergelijking met vorig schooljaar
(14 i.p.v. 16 lesuren).
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Cursussen :
vioolinitiatie: 17 leerlingen: 7 u. (vorig jaar : 21 lln.: 9 u)
keyboard: 13 leerlingen: 6 u. (vorig jaar: 14 lln.: 6 u)
creatief musiceren: 7 leerlingen: 1 u. (vorig jaar: 14 lln.: 1 u)
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om 14 lesuren (twee lesuren minder dan vorig schooljaar) aan het muziekatelier in te richten voor het schooljaar 2017/2018.
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