Gemeente Beveren

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 25 oktober 2018
Punt 02:

Goedkeuring retributiereglement op het ophalen van GFT-afval. (D 13)

Gelet op het feit dat in zitting van 23 juli 2018 het college van burgemeester en schepenen akkoord ging met de invoering van het DIFTAR-systeem bij de huis aan huis inzameling van GFTafval;
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden verhaald
op de aanbieders via een systeem van voorafbetaling, die voor de GFT-fractie gedifferentieerd
wordt niet alleen in functie van de afvalsoort maar met de invoering van DIFTAR ook in functie
van het aangeboden gewicht;
Overwegende dat op heden de GFT-containers worden opgehaald zonder identificatie en de
burger betaalt via het bevestigen van een label;
Overwegende dat IBOGEM geen zicht heeft op het aantal containers dat voor lediging wordt
aangeboden en enkel beschikt over een totaalgewicht per gemeente;
Overwegende dat het aanbrengen van een chip ervoor zorgt dat enerzijds alle gewichten gekend
zijn en de burger betaalt voor wat hij effectief aanbiedt via het DIFTAR-principe;
Gelet op het voorstel van IBOGEM om 0,05 EUR per kg aangeboden GFT-afval te vragen aan de
burger;
Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van Ibogem om voor de ophaling
van GFT afval te werken met een chip in de GFT container aan het tarief van 0,05 EUR/ aangeboden kg.

Punt 03:
a)

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende: (D 40)

Fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) op grondgebied Beveren.

De provincie Oost-Vlaanderen bezorgde ons de samenwerkingsovereenkomst ter ondertekening voor de uitrol ‘routetaal fietssnelwegen’ op de fietssnelweg F4 op het grondgebied van
Beveren.
De overeenkomst werd door de deputatie ondertekend in zitting van 6 september 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden van bijgevoegd
samenwerkingsovereenkomst betreffende de fietssnelweg.
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b) Aanleg fietssnelweg F425 tussen N70 en nieuwe fietsbrug langs spoorlijn L10 over E34.
De provincie Oost-Vlaanderen bezorgde ons de samenwerkingsovereenkomst ter ondertekening van de fietssnelweg F425 tussen de N70 en de nieuwe fietsbrug langs de spoorlijn L10
over de E34.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden van bijgevoegd
samenwerkingsovereenkomst betreffende de fietssnelweg.

Punt 04:

Goedkeuring aangepast wegtracé met betrekking tot: (D 32)

a) Wegenisdossier buffer- en infiltratiebekken en fietsverbinding tussen Viergemeet en
Gaverlandstraat te Beveren/Melsele.
.
Ons bestuur heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning
voor het aanleggen van een buffer- en infiltratiebekken en een fietspad tussen de nieuwe verkaveling Viergemeet en Gaverlandstraat.
Het voorstel voorziet het aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad in cementbeton.
Het tracé start naast het bedrijf van Bosman Jean-Pierre en loopt door het Pareinpark tot aan de
Meersenbeek (waterloop S.003). Daarna volgt het pad de waterloop om te eindigen naast de
woning Gaverlandstraat 26.
Het buffer- en infiltratiebekken is bestemd voor de toekomstige aanleg van de N450 en wordt
aangelegd naast waterloop S.003 ter hoogte van Pareinpark.
Het openbaar onderzoek (29.05.2018 tot 27.06.2018) gaf geen aanleiding tot bezwaren of opmerkingen.
De gemeenteraad heeft in zitting van 31 juni 2018 het wegtracé goedgekeurd.
Op 07 augustus 2018 werd het buffer en -infiltratiebekken aangepast, dit met het oog op de geplande heraanleg van de N70. Hierdoor werd ook het wegtracé van het fietspad beperkt aanpast.
Door deze aanpassingen wordt het aangepaste wegtracé van het fietspad opnieuw voorgelegd
aan de gemeenteraad.

b) Riolerings- en wegeniswerken in Snoeckstraat te Melsele.
Ons bestuur heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning
voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken aan de Snoeckstraat te Melsele.
Het project omvat, na aanleg van nieuwe vuil- en regenwaterleidingen, het heraanleggen van de
Snoeckstraat tussen de Grote Baan en de Vendoornstraat.
De straat wordt aangelegd in 3 lagen bitumineuze verharding met een breedte van 5 meter.
Over de volledige lengte van de weg worden er aan beide kanten fietspaden voorzien, 1,75 meter
breed. Een voetpad (2 meter breed) wordt aangelegd langs de zijde met pare huisnummers, dit
tot aan huisnummer 44.
De waterloop 2bis en S.O51b worden aangepast en een nieuw waterbekken wordt aangelegd.
Een 30 tal bomen dienen gerooid, 23 nieuwe worden aangeplant.
Het openbaar onderzoek (30.8 tot 29.09.2018) gaf geen aanleiding tot opmerkingen of bezwaren.
Mits akkoord van de raad wordt het wegtracé goedgekeurd.
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Punt 05:

Vaststelling lastvoorwaarden structureel onderhoud aan waterlopen. (D 31)

Door de Technische dienst wegen werd een lastenboek opgemaakt voor het uitvoeren van
structureel onderhoud aan waterlopen in 2018.
De uitgave wordt geraamd op 72 442,70 EUR inclusief btw.
Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden gekozen.
Budgetsleutel: 2260000/031900/14P02DUURZAAM-DUURZAAM11 (actieplan 02.02) (actie
02.02.03)
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het uitvoeren van structureel onderhoud aan
waterlopen in 2018
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 72 442,70 EUR inclusief btw
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.

Punt 06:

Vaststelling lastvoorwaarden renovatie van een gebouw voor kunstacademie
Kieldrecht. (D 31)
.

Door de Technische dienst gebouwen werd een lastenboek opgemaakt voor de renovatie van
het voormalig stempellokaal in Kieldrecht tot een kunstacademie voor kinderen (+/- 25
leerlingen).
De uitgave wordt geraamd op 74 271,89 EUR inclusief btw.
Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden gekozen.
Budgetsleutel: 2210100/0800LO/KIELD-14OVONDERWIJS-ONDERW149
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor de renovatie van een gebouw voor de kunstacademie
te Kieldrecht
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 74 271,89 EUR inclusief btw
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.

Punt 07:

Vaststelling lastvoorwaarden leveren en plaatsen elektrisch ophijsbare scheidingswand met gaas en doek voor sporthal Beveren. (D 31)
.

Door de Sportdienst werd een lastenboek opgemaakt voor het leveren en plaatsen van een
elektrisch ophijsbare scheidingswand met gaas en doek voor de sporthal te Beveren.
Door de Sportdienst, Klapperstraat 103 in 9120 Beveren, werd een ontwerp opgemaakt.
De uitgave wordt geraamd op 45 000 EUR inclusief btw.
Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden gekozen.
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Artikel: 2300100/0740SP-14OVSPORT-SPORT57 van het investeringsbudget
Dienstjaar: 2018
Projectcode: 14OVSPORT
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het leveren en plaatsen van een elektrisch ophijsbare
scheidingswand met gaas en doek voor de sporthal te Beveren
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 45 000 EUR inclusief btw
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.

Punt 08:

Vaststelling lastvoorwaarden opschuren en herbelijnen parketvloer sporthal
Beveren. (D 31)
.

De parketvloer en sportvloer in de sporthal te Beveren dienen te worden opgeschuurd en te
worden herbelijnd, dit in het kader van de renovatie.
Door de Sportdienst, Klapperstraat 103 in 9120 Beveren, werd een ontwerp opgemaakt.
De uitgave wordt geraamd op 84 700 EUR inclusief btw.
Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden gekozen.
Artikel: 2210007/0740SZ/SPBEV-14OVTDG-TDG29 van het investeringsbudget
Dienstjaar: 2018
Projectcode: 14OVTDG
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het opschuren en herbelijnen van de parketvloer in
de sporthal te Beveren
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 84 700 EUR inclusief btw
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.

Punt 09:

Vaststelling lastvoorwaarden leveren schoolmeubilair periode 2019-2023. (D 31)

De gemeentelijke scholen kopen elk jaar banken en stoelen aan voor het lager onderwijs en het
kleuteronderwijs. Voor de komende 5 jaar wordt een nieuwe raamovereenkomst beoogd voor
het aankopen van dit soort meubilair.
Door de dienst Aankopen en aanbestedingen, Stationsstraat 2 in 9120 Beveren, werd een ontwerp opgemaakt.
De opdracht omvat 2 percelen, waarbij de uitgaven als volgt wordt geraamd:
‒ Perceel 1: 74 596,50 EUR inclusief btw
‒ Perceel 2: 11 950,01 EUR inclusief btw
De totale uitgave van de opdracht bedraagt 86 546,51 EUR inclusief btw.
Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden gekozen.
Krediet: 40 000,00 EUR
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Artikel: 2400000/0800LO-14OVONDERWIJS-ONDERW148 van het investeringsbudget
Dienstjaar: 2018
Projectcode: 14OVONDERWIJS
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het leveren van schoolmeubilair gedurende periode
2019-2023
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 86 546,51 EUR inclusief btw
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen
 in te stemmen met de financieringswijze.

Punt 10:

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

De gemeenteraad besliste in vergadering van 24 oktober 2017 principieel tot de aanleg van een
open speelruimte in de Kalishoekstraat te Melsele.
Het college heeft in zitting van 11 december 2017 TV ’t Kindt-Praet uit Sint-Baafs-Vijve
aangesteld als ontwerper.
Door de ontwerper werd nu een definitief ontwerp ingediend.
De aanleg houdt in:
- Aanleg open grasveld,
- Planten bomen,
- Aanleg amfitheater,
- Plaatsen diverse speeltoestellen,
- waterspelelement.
De uitgave wordt geraamd op 45 511,90 EUR inclusief btw.
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 de aanleg van een open speelruimte te Melsele,
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 45 511,90 EUR inclusief btw
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.

Punt 11:

Vaststelling lastvoorwaarden leveren rotatieve maaier voor Groendienst en
overname oude machine. (D 31)
.

Door de Groendienst werd er een bestek opgemaakt voor het leveren van een rotatieve maaier
voor de Groendienst en de overname van de oude machine.
De maaier dateert van 2007 en is dringend aan vervanging toe. Deze is zeer intensief gebruikt
(3 300 werkuren op de teller).
De uitgave wordt geraamd op 32 000 EUR inclusief btw.
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Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden gekozen.
Artikel: 2449000/0680HS-14OVGROEN-GROEN12 van het investeringsbudget
Dienstjaar: 2018
Projectcode: 14OVGROEN
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor het leveren van een rotatieve maaier voor de
Groendienst en overname van de oude machine
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 32 000,00 EUR inclusief btw
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen.

Punt 12:

Vaststelling lastvoorwaarden huur 53 handdoekautomaten met vervangbare
katoenen rollen voor Gemeentelijk Technisch Instituut. (D 31)
.

Het Gemeentelijk Technisch Instituut (GTI) huurt vandaag 53 handdoekautomaten voor het
drogen van de handen in de sanitaire ruimtes. Dit contract loopt ten einde en dient
heraanbesteed te worden. In kader hiervan werd een nieuw lastenboek opgesteld, hetwelk een
looptijd van 3 jaar (36 maanden) voorziet, met verlengmogelijkheid tot 5 jaar (60 maanden).
Door de dienst Aankopen en aanbestedingen, Stationsstraat 2 in 9120 Beveren, werd een ontwerp opgemaakt.
De uitgave wordt geraamd op 85 000 EUR inclusief btw.
Als gunningswijze kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden gekozen.
Krediet: 65 000,00 EUR
Artikel: 6140320/0810GT/41 van de exploitatiebudget
Dienstjaar: 2018
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de lastvoorwaarden vast te stellen voor de huur van 53 handdoekautomaten met
vervangbare katoenen rollen voor het Gemeentelijk Technisch Instituut
 de raming goed te keuren voor een bedrag van 85 000EUR inclusief btw
 als gunningswijze de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te
kiezen
 in te stemmen met de financieringswijze.

Punt 13:

Verkoop woning op en met grond, Melseledijk28 te Kallo. (D 31)

De gemeenteraad ging in openbare vergadering van 31 juli 2018 akkoord met de publieke verkoop met een recht van hoger bod van de woning op en met grond Melseledijk 28 in Kallo en
hiervoor de nodige publiciteit te voeren.
Voormeld onroerend goed is kadastraal gekend 8ste afdeling, sectie C nummer 2N en sectie F
nummer 948M6. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Johan Koppen, beëdigd
landmeter te Beveren op 7 augustus 2018 heeft het perceel een totale oppervlakte van
367,64 m².
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De nodige publiciteit werd gevoerd en de kandidaturen dienden binnen te zijn tegen 7 september 2018. Er werd één geldige kandidatuur ingediend door de heer Van Nunen en mevrouw Vangenechten, Melseledijk 30 9120 Kallo, zodat het goed aan hen kan toegewezen worden.
De compromis werd reeds ondertekend en het voorschot overgeschreven.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 de woning op en met grond Melseledijk 28 te Kallo, kadastraal gekend 8ste afdeling, sectie C
nummer 2N en sectie F nummer 948M6 met een totale oppervlakte van 367,64 m² te verkopen aan de heer Van Nunen en mevrouw Vangenechten
 het ontwerp van akte goed te keuren.

Punt 14:

Verkoop perceel grond in KMO-zone Doornpark te Beveren: (D 31)

a) Deel nummers 1356M en 1362K.
De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 29 juni 2010 de verkoopsvoorwaarden,
wijze van verkoop en de prijs voor de uitbreiding van de KMO-zone Doornpark in Beveren goed.
Eén van de kandidaat-kopers is de bvba Software365, Vogelenzang 10 9120 Beveren. De firma
doet o.a. in onderzoek en ontwikkeling van software, IT Consulting, verkoop software en licenties.
Het perceel dat de firma wenst aan te kopen is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van
nummers 1356M en 1362K. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann Smet, beedigd landmeter te Beveren, op 21 december 2017 heeft het perceel een oppervlakte van
2 011,54 m².
Met de kandidaat-koper is een akkoord bereikt voor voormelde aankoop en de koop/verkoopbelofte werd reeds ondertekend. Het voorschot werd eveneens op rekening van de gemeente gestort.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 het perceel, 3de afdeling, sectie C deel van nummers 1356M en 1362K met een oppervlakte
van 2 011,54m², in de KMO-zone Doornpark, te verkopen aan de bvba Software365, Vogelenzang 10 9120 Beveren
 het ontwerp van akte goed te keuren.

b Deel nummers 1329B, 1330B en 1347C.
De gemeenteraad keurde in openbare vergadering van 29 juni 2010 de verkoopsvoorwaarden,
wijze van verkoop en de prijs voor de uitbreiding van de KMO-zone Doornpark in Beveren goed.
Eén van de kandidaat-kopers is de bvba Heron, Emmanuel Durletstraat 8 9120 Beveren.
Enkele taken van de firma zijn:
- uitvoeren van draineringswerken, rioleringswerken;
- grondwerken;
- aankoop, verkoop, verhuur, herstelling rijplaten, werfafsluitingen.
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Het perceel dat de firma wenst aan te kopen is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van
nummers 1329B, 1330B en 1347C. Overeenkomstig het opmetingsplan, opgemaakt door Ann
Smet, beëdigd landmeter te Beveren, op 4 september 2018 heeft het perceel een oppervlakte
van 2 845,07 m².
Met de kandidaat-koper is een akkoord bereikt voor voormelde aankoop en de koop/verkoopbelofte werd reeds ondertekend. Het voorschot werd eveneens op rekening van de gemeente gestort.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 het perceel KMO-grond in de KMO-zone Doornpark, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C
deel van nummers 1329B, 1330B en 1347C te verkopen aan de bvba Heron, Emmanuel Durletstraat 8 9120 Beveren
 het ontwerp van akte goed te keuren.

Punt 15:

Aankoop grond RUP begraafplaats Beveren. (D 31)

Voor de realisatie van het in opmaak zijnde RUP Begraafplaats Beveren dient de gemeente Beveren verschillende gronden aan te kopen.
Eén van deze gronden is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 200A en heeft een oppervlakte 10 847 m².
Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba, hebben we met de eigenaar een akkoord in der minne bereikt.
De compromis werd reeds ondertekend.
Krediet zal voorzien worden op het budget 2018 AR 2200000 BI 0740OP, SPORT135.
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) haar visum verleend voor deze aankoop onder
voorbehoud van het voorzien van het nodige budget bij budgetwijziging.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
 het perceel, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 200A met een oppervlakte van
10 847 m² aan te kopen voor de realisatie van het RUP Begraafplaats Beveren
 het ontwerp van akte goed te keuren.

Punt 16:

Goedkeuring verhoging betoelaging Kei voor nieuwbouw Sint-Rafaël. (D 22)

Vzw KEi kreeg op de gemeenteraad van 28 maart 2017 een toezegging voor een betoelaging voor
de nieuwbouw van Sint-Rafaël.
Vzw KEi kreeg een jaarlijkse bijdrage toegezegd die de afbetaling dekt van de lening, zowel qua
interest als qua kapitaal. De annuïteit over 20 jaar zou 33 775,19 EUR bedragen jaarlijks. In totaal
zou 675 518,20 EUR afgelost worden (kapitaal + interest).
Er is echter geen enkele aannemer die de ramingsprijs benadert. Vzw KEi heeft een nieuwe aanbesteding gedaan.
Vzw KEi vraagt nog eens 152 000 EUR extra, bovenop de goedgekeurde toelage, om tegemoet te
komen aan de reële prijs van de aanbesteding.
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Vzw KEI doet zelf ook inspanningen (zie bijlage).
Advies Financiële dienst:
Gunstig advies:
De verhoging met 152 000 EUR betreft enkel het gedeelte kapitaal dat door de school extra zal
geleend worden bij de bank.
De huidige toegekende toelage omvat zowel kapitaal als interest (wordt uitbetaald op jaarbasis).
M.a.w. de gevraagde verhoging bedraagt 152 000 EUR + interest.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de verhoging van de betoelaging
van vzw KEi voor de nieuwbouw van Sint-Rafaël met een geschatte raming van 152 000 EUR. Het
totaal wordt dan geschat op 827 518,20 EUR (interest + kapitaal).

Punt 17:

Goedkeuring wijziging tarifering remgelden buitenschoolse kinderopvang in
gemeentelijk basisonderwijs. (D 22)
.

1. Het eerste kwartier naschoolse opvang na het einde van de lessen:
De gemeenteraad besliste in zitting van 29 november 2005 dat de naschoolse opvang in het
gemeentelijk basisonderwijs onmiddellijk start na het beëindigen van de lessen omdat de kinderen onmiddellijk na het einde van de namiddaglessen naar de opvanglocatie worden gebracht. Er wordt vanaf dan dus ook een financiële bijdrage aangerekend aan de
ouders.
In het decreet onderwijs staat echter dat een school in het basisonderwijs moet instaan
voor opvang en toezicht tijdens de periode van de normale aanwezigheid van de leerlingen. Die
periode loopt vanaf 15 minuten voor de 1e les ’s morgens tot 15 minuten na de laatste les ’s
middags, en vanaf 15 minuten voor de 1e les ’s namiddags tot 15 minuten na de laatste les ’s
avonds.
Dit betekent dat het eerste kwartier naschoolse opvang na het einde van de lessen gratis moet
zijn.
In de voorschoolse opvang is het kwartier voor de start van de lessen ook al gratis.
In de praktijk wil dit zeggen dat de naschoolse opvang nog steeds start onmiddellijk na het
beëindigen van de lessen en georganiseerd wordt door de begeleiders bko, maar dat het eerste
kwartier gratis is.
2. Wijziging remgelden voor-, naschoolse en woensdagnamiddagopvang:
De gemeenteraad besliste in zitting van 26 mei 2015 om het tarief van de gemeentelijke
buitenschoolse kinderopvang op te trekken naar 1 EUR per begonnen halfuur voor voorschoolse, naschoolse en woensdagnamiddagopvang. Dit tarief wordt in alle onderwijsnetten gehanteerd.
De dienst Kinderopvang stelt echter vast dat de uren van de gemeentelijke BKO niet altijd eindigen op een volledig halfuur.
Daarom stelt de dienst Kinderopvang voor om, indien er minder dan een halfuur opvang wordt
ingericht, 0,50 EUR remgeld te vragen aan de ouders.
Bijvoorbeeld:
- Voorschoolse opvang:
7.00 uur tot 7.15 uur : 0,50 EUR per begonnen kwartier
7.15 uur tot 7.45 uur: 1 EUR per begonnen halfuur
7.45 uur tot 8.15 uur : 1 EUR per begonnen halfuur
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8.15 uur tot 8.30 uur: gratis kwartier voor begin van de lessen
- Naschoolse opvang:
15.35 uur tot 15.50 uur: gratis kwartier na einde van de lessen (bij goedkeuring door college en
gemeenteraad)
15.50 uur tot 16.20 uur: 1 EUR per begonnen halfuur
16.20 uur tot 16.50 uur: 1 EUR per begonnen halfuur
16.50 uur tot 17.20 uur: 1 EUR per begonnen halfuur
17.20 uur tot 17.50 uur: 1 EUR per begonnen halfuur
17.50 uur tot 18.00 uur: 0,50 EUR per begonnen 10 minuten
Voor de woensdagnamiddagopvang wordt gevraagd om het tarief van 1 EUR per begonnen halfuur te behouden, met een maximumbijdrage van 7 EUR zoals bij Vzw ’t Ballonneke.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan:
 met het inrichten van een kwartier gratis opvang na het einde van de lessen, zoals de wetgeving dit voorschrijft
 met de wijziging van het tarief voor voor- en naschoolse opvang naar 0,50 EUR indien er geen
volledig halfuur opvang meer wordt ingericht
 om op woensdagnamiddagopvang een tarief te hanteren van 1 EUR per begonnen halfuur,
met een maximum van 7 EUR.

Punt 18:

Gemeentelijk Technisch Instituut – wijziging schoolreglement. (D 22)

Het vigerende schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019 werd door de gemeenteraad
goedgekeurd in zitting van 25 juni 2018.
Er wordt een nieuw punt toegevoegd over flexibele leertrajecten n.a.v. grotere instroom van
ex-okan-leerlingen.
1.4.7 flexibele leertrajecten
In alle vormen van secundair onderwijs kan voor een leerling die wegens ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften het geheel van de vorming van een bepaald leerjaar niet binnen één
schooljaar kan volgen, de klassenraad een spreiding van het lesprogramma hetzij van een leerjaar over twee schooljaren toestaan, hetzij van een graad over drie schooljaren toestaan.
In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Het gaat hierbij over flexibele leertrajecten waarbij vrijstellingen kunnen gegeven worden aan hoogbegaafde leerlingen, aan leerlingen met tijdelijke leermoeilijkheden of –achterstanden en aan leerlingen die al geslaagd zijn
voor bepaalde onderdelen binnen het secundair onderwijs. Als aan bepaalde voorwaarden voldaan is, zal de klassenraad dit onderzoeken en een beslissing nemen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde wijziging met ingang van
1 september 2018 goed te keuren.
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Punt 19:

Aanwending lestijdenpakketten 2018-2019. (D 22)

a) Gemeentelijk basisonderwijs.
De voorstellen van de directies tot aanwending van het lestijdenpakket 2018-2019 van de zes
gemeentelijke basisscholen worden voor goedkeuring aan het schoolbestuur voorgelegd.
Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten inzake aanwending van het lestijdenpakket
2018-2019 van het gemeentelijk basisonderwijs.

b) Gemeentelijk Technisch Instituut.
Het voorstel van de directie en de onderwijscel tot aanwending van het lestijdenpakket 20182019 van het Gemeentelijk Technisch Instituut wordt voor goedkeuring aan het schoolbestuur
voorgelegd.
Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten inzake aanwending van het lestijdenpakket
2018-2019 van het Gemeentelijk Technisch Instituut.

Punt 20:

Maatschappij Linkerscheldeoever - goedkeuring ontwerp statutenwijziging. (D 01)

Op 22 december 2017 keurde het Vlaams Parlement het decreet Lokaal Bestuur (DLB) goed.
Dit decreet wijzigt het decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) uit 2001 en
incorporeert het DIS in meer uitgebreide wetgeving, waarin ook de gemeente- en OCMW decreten worden geïntegreerd.
Als gevolg hiervan moeten ook een aantal bepalingen in de statuten van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) aangepast worden aan de gewijzigde wetgeving. Aangezien de meerderheid van de bepalingen van het DLB pas op 1 januari 2019 in werking treden, kunnen de statuten
nog niet volledig aangepast worden aan het DLB in 2018.
De Raad van bestuur van MLSO stemde in om in 2018 volgende bepalingen van artikel 434, §§1-3
DLB aan te passen:
 De benoeming van de leden van de raad van bestuur, bij geheime stemming, door de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging, op voordracht van de deelnemers
 Een beperking van het aantal leden van de raad van bestuur die van eenzelfde geslacht zijn
tot 2/3e.
De overige noodzakelijke statutenwijzigingen zullen pas in 2019 gerealiseerd kunnen worden.
In zitting van 5 september 2018 keurde de raad van bestuur van MLSO een ontwerp van statutenwijziging goed.
Dit ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering op
12 december 2018.
In overeenstemming met het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking dient het ontwerp van
statutenwijziging ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het ontwerp van statutenwijziging van de Maatschappij Linkerscheldeoever.
Toelichtingen gemeenteraadszitting 25 oktober 2018

11

Punt 21:

Buitengewone algemene vergadering Interwaas op 28 november 2018. (D 01)

Wij ontvingen van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas,
Interwaas, een uitnodiging voor hun buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden
op woensdag 28 november 2018 om 20 uur in de burelen van Interwaas, Lamstraat 113 in SintNiklaas.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering werd als volgt meegedeeld:
- Goedkeuring van activiteitenprogramma en strategie voor het jaar 2019
- Goedkeuring van de begroting 2019
- Aanduiding van een lasthebber voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied op 12 december 2018
- Uittreding provincie
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 buitengewone algemene vergadering van
28 november 2018
 het mandaat van Johan Smet als effectief vertegenwoordiger namens de gemeente in de
buitengewone algemene vergadering van Interwaas van 28 november 2018 vast te stellen
 het mandaat van Marleen Goeminne als plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de
gemeente in de buitengewone algemene vergadering van Interwaas van 28 november 2018
vast te stellen.
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