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Zitting van 24.11.2016 

AANWEZIG : 

Burgemeester-voorzitter  
Ph. De Coninck 
Schepenen 
A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis en D. Buysse 
Raadsleden 
T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire, M. De Schepper, M. Scheir, N. Van Zele, A. Cuelenaere,  
S. Buysse, F. De Weweire, D. Vercauteren, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, Ch. Bobelijn, H. Schaght  
en S. De Craecker. 
Gemeentesecretaris  
F. Willems.  
 

 

Agenda 
 

Openbare zitting 
 
1. NOTULEN 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraad dd. 27.10.2016. 
2. INTERCOMMUNALES 

Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Finiwo op 23.12.2016 en 
herbevestigen van de vaste vertegenwoordigers van de gemeente. 

3. INTERCOMMUNALES 
Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de I.V.M. op 07.12.2016. 

4. INTERCOMMUNALES 
Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van de IGS Westlede op 06.12.2016. 

5. RUIMTELIJKE ORDENING 
Princiepbeslissing straatnaamgeving verkaveling Daeninck – Audenaert bvba aan de Trieststraat te 
Assenede : Zuivelstraat. 

6. ENERGIE 
Goedkeuren gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf door de gemeente, OCMW en 
AGB voor elektrische energie en aardgas voor hun installaties en gebouwen en qde openbare verlichting. 

7. FINANCIËN 
Kennisnemen financiële rapportering 3

de
 kwartaal 2016. 

8. BELASTINGEN EN RETRIBUTIES 
Vaststellen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaar 2017. 

9. BELASTINGEN EN RETRIBUTIES 
Vaststellen van de aanvullende belasting op de personenbelasting – aanslagjaar 2017. 

10. BELASTINGEN EN RETRIBUTIES 
Vaststellen van de belasting op de afgifte van milieuvergunningen – aanslagjaar 2017. 

11. BELASTINGEN EN RETRIBUTIES 
Vaststellen van de milieubelasting voor gezinnen – aanslagjaar 2017. 

12. BELASTINGEN EN RETRIBUTIES 
Vaststellen van het toelagereglement inzake de milieubelasting voor gezinnen 2017. 

13. BELASTINGEN EN RETRIBUTIES 
Vaststellen van de milieubelasting voor bedrijven – aanslagjaar 2017. 

14. BELASTINGEN EN RETRIBUTIES 
Vaststellen van de belasting op tweede verblijven – aanslagjaar 2017. 

15. BELASTINGEN EN RETRIBUTIES 
Vaststellen van de belasting op het weghalen van afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire 
plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten – aanslagjaar 2017. 
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16. BELASTINGEN EN RETRIBUTIES 
Vaststellen van de belasting op de leegstand van gebouwen en woningen – aanslagjaar 2017. 

17. BELASTINGEN EN RETRIBUTIES 
Vaststellen van de gemeentelijke activeringsheffing – aanslagjaar 2017. 

18. ONDERWIJS 
Goedkeuren van de rekening van scholengemeenschap “Meetjesland” – schooljaar 2015/2016. 

 

Aanvullende dagorde CD&V-fractie 
 
19. Interpellatie : Proefopstelling Hendekenstraat. 
20. Interpellatie : verlichtingspalen Koudekerkestraat / Boterzandestraat /  
      Wevelswalestraat. 
21. Interpellatie : afschakelplan energieschaarste. 

 

Openbare zitting 
 
1.GOEDKEUREN VAN DE REDACTIE VAN DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD DD. 27.10,2016, 
De Raad, 
CD&V merkt op dat bij agendapunt ‘8. Vaststellen van de budgetwijziging nr. 2/2016’ de resultaten van de 
stemming verkeerd staan weergegeven. Er staat 22 ja-stemmen, maar CD&V en N-VA hebben zich bij dit punt 
onthouden. Dit moet dus zijn 12 ja-stemmen en 10 onthoudingen. Dit wordt bevestigd door andere leden van 
de gemeenteraad. De notulen zullen worden aangepast. 
De redactie van de notulen wordt daarop met 22 ja-stemmen en 1 onthouding goedgekeurd. 
Hebben ja gestemd : Ph. De Coninck, S. Van Eynde, D. Buysse, A. Cuelenaere, D. Vercauteren, E. Roegis, 
H. Staelens, T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, N. Van Zele, S. Buysse, B. Van den Bossche, M. Bobelyn,  
K. Buysse, M. De Schepper, M. Scheir, F. De Weweire, H. Baetslé, Ch. Bobelijn, G. Van de Veire, H. Schaght en 
S. De Craecker. 
Heeft zich onthouden : A. Meulebroeck 

2.GOEDKEUREN VAN DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN FINIWO OP 
23.12.2016 EN HERBEVESTIGEN VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE GEMEENTE. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Het gemeentedecreet van 15.07.2005, gewijzigd bij hersteldecreet van 23.01.2009 en 
latere wijzigingen en aanpassingen. 

 Art. 44, 1° en 3° alinea van het decreet van 06.07.2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarin opgenomen is dat de gemeenten, 
deelnemers van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, hun 
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden 
van de gemeenteraad. 

 Het decreet van 18.01.2013 houdende wijziging van diverse bepalingen van het 
decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking biedt de 
mogelijkheid aan de gemeenten-deelnemers een vaste vertegenwoordiger en een 
vaste plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergaderingen van Finiwo tot 
de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019. 

Verwijzings- 
Documenten    

 Aangetekend schrijven van Finiwo dd. 10.10.2016 inzake de uitnodiging tot de 
buiengewone algemene vergadering van 23.12.2016 met verzoek tot goedkeuren van 
de agenda en het verzoek om de namen van onze vaste vertegenwoordigers bij wijze 
van herbevestiging expliciet op te nemen in het raadsbesluit betreffende de 
goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Finiwo. 

 De documenten gevoegd bij de oproeping tot de buitengewone algemene 
vergadering. 
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 Het gemeenteraadsbesluit dd. 30.05.2013 houdende aanduiding van de heer  
Marcel Scheir als vaste mandataris-vertegenwoordiger van de gemeente voor het 
bijwonen van de algemene vergaderingen van Finiwo tot de algehele vernieuwing van 
de gemeenteraden in 2019 en de heer Hubert Staelens als vaste mandataris-
plaatsvervanger. 

Verantwoording 

 De gemeente is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
“Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen”, 
afgekort tot Finiwo. 

 De gemeente bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de 
buitengewone algemene vergadering. 

 De raad van bestuur van Finiwo heeft de strategie voor het boekjaar 2017 bepaald. 

 De raad van bestuur van Finiwo heeft de begroting opgesteld. 

 De raad van bestuur van Finiwo verzoekt om de voorgestelde statutaire benoemingen 
goed te keuren. 

Tussenkomsten 

 De N-VA-fractie vraagt om apart te stemmen over de agenda en over de 
herbevestiging van de vertegenwoordigers. 
De voorzitter gaat hiermee akkoord. 

Stemmen stemming over art. 1. – de dagorde van de buitengewone algemene vergadering  
Met 23 ja-stemmen 
stemming over artikel 2 – herbevestigen van de vertegenwoordigers 
Met 13 ja-stemmen en 10 onthoudingen : 
Hebben ja gestemd : Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse,  
A. Cuelenaere, D. Vercauteren, E. Roegis, H. Staelens, M. De Schepper, M. Scheir,  
F. De Weweire, H. Baetslé en Ch. Bobelijn. 

 Hebben zich onthouden : T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, N. Van Zele, S. Buysse,  
B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, G. Van de Veire, H. Schaght en  
S. De Craecker. 

BESLUIT  Artikel 1 
Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, worden de dagorde 
en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering 
van Finiwo van 23.12.2016 goedgekeurd zijnde :  
01. Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke  
      samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het  
      boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting. 

 02. Statutaire benoemingen. 
03. Statutaire mededelingen. 
Art. 2 
De heer Marcel Scheir, raadslid, Landsdijk 87 te 9968 Bassevelde, vaste mandataris-
vertegenwoordiger van de gemeente zoals aangeduid bij gemeenteraadsbesluit  
dd. 30.05.2013, die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finiwo 
op 23.12.2016, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in de gemeenteraad in verband met de te behandelen punten op deze buitengewone 
algemene vergadering. 
Ingeval de heer Marcel Scheir zou verhinderd zijn, de heer Hubert Staelens, schepen, 
Fonteinestraat 21 te 9960 Assenede, vaste mandataris-plaatsvervanger zoals aangeduid in 
de gemeenteraad van 30.05.2013,  op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen punten op de 
buitengewone algemene vergadering van Finiwo op 23.12.2016. 

3.GOEDKEUREN VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE I.V.M. OP 07.12.2016. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Het gemeentedecreet 15.07.2005 en latere wijzigingen. 
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 Het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere 
wijzigingen. 

 De statuten van IVM, inzonderheid artikel 30 bis. 
Verwijzings- 
Documenten    

 De dagorde voor de algemene vergadering van IVM van 07.12.2016, vastgesteld door 
de Raad van Bestuur in zijn zitting van 09.08.2016. 

 Het aangetekend schrijven van IVM van 10.08.2016 inzake de uitnodiging tot de 
algemene vergadering van 07.12.2016 met de agenda en de informatie betreffende 
de agendapunten 1 (statutenwijziging) en 2 (kruisparticipatie IVM/IMOG). 

 Het aangetekend schrijven van IVM van 20.10.2016 inzake de informatie betreffende 
de agendapunten 3 (activiteiten en strategie voor 2017), 4 (begroting 2017), 5 
(optimalisatie AEC, uitvoeringsplan, beleidsplan) en 6 (benoeming plaatsvervangend 
bestuurder). 

 De beslissing van de gemeenteraad 28.02.2013 waarbij de heer Marc De Schepper en 
de heer Marcel Scheir, respectievelijk als eerste en tweede bestuurder bij IVM worden 
voorgedragen en de beslissing van de algemene vergadering van IVM van 27.03.2013 
houdende de benoeming. 

 De beslissing van de gemeenteraad 28.05.2014 waarbij de heer Hubert Staelens als 
vertegenwoordiger en mevrouw Annie Cuelenaere als plaatsvervangende 
vertegenwoordiger werden aangeduid deel te nemen aan de algemene vergadering 
van IVM voor de duurtijd van de huidige legislatuur. 

Verantwoording 

 De algemene vergadering van de IVM gaat door op woensdag 07.12.2016 om 19.00 
uur in de vergaderzaal van het administratief gebouw, Sint-Laureinsesteenweg 29 te  
9900 Eeklo. 

 De agenda van de algemene vergadering omdat volgende agendapunten: 
o Statutenwijziging – goedkeuring 
o Kruisparticipatie IVM/IMOG 

 Toetreding IMOG tot IVM – goedkeuring 
 Toetreding IVM tot IMOG – goedkeuring 

o Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2017) – bespreking 
o Begroting IVM 2017 – goedkeuring 
o Project optimalisatie afvalenergiecentrale, uitvoeringsplan, stand van zaken 

beleidsplan – bespreking 
o Benoeming plaatsvervangend bestuurder gemeente Waarschoot 
o Varia 

Stemmen Met 23 ja-stemmen. 
BESLUIT  Artikel 1 
 Goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van IVM van 

07.12.2016 en aan de afzonderlijke agendapunten die dit vereisen: 
1. Statutenwijziging – goedkeuring 
2. Kruisparticipatie IVM/IMOG 

Toetreding IMOG tot IVM – goedkeuring 
Toetreding IVM tot IMOG – goedkeuring 

3. Activiteiten en strategieën voor volgend boekjaar (2017) – bespreking 
4. Begroting IVM 2017 – goedkeuring 
5. Project optimalisatie afvalenergiecentrale, uitvoeringsplan, stand van zaken 

beleidsplan – bespreking 
6. Benoeming plaatsvervangend bestuurder gemeente Waarschoot 
7. Varia 

 Art. 2 
Goedkeuring te hechten aan de voorgelegde statutenwijziging. 

 Art. 3 
 Goedkeuring te hechten aan de kruisparticipatie IVM/IMOG 
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- Aanvaarden van IMOG als vennoot B bij IVM 
- Toetreding van IVM als vennoot B bij IMOG 

 Art. 4 
 Goedkeuring te hechten aan de door de raad van bestuur van IVM voorgestelde 

activiteiten en strategieën van het boekjaar 2017. 
 Art. 5 
 Goedkeuring te hechten aan de door de raad van bestuur van IVM voorgestelde begroting 

2017. 
 Art. 6 
 Goedkeuring te hechten aan het door de raad van bestuur van IVM voorgestelde project 

optimalisatie afvalenergiecentrale, het uitvoeringsplan en de stand van zaken van het 
beleidsplan. 

 Art. 7 
 Goedkeuring te hechten aan de benoeming van een plaatsvervangend bestuurder voor de 

gemeente Waarschoot. 
 Art. 8 
 De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente te 

mandateren om op de algemene vergadering van IVM van 07.12.2016 zijn stemgedrag af 
te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige 
gelegenheid en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 

 De volmachtdrager beschikt over het totaal van het aantal stemmen waarover de 
gemeente beschikt, zijnde 13.942 stemmen. 

4.GOEDKEUREN VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE IGS WESTLEDE OP 06.12.2016. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen 

 Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere 
wijzigingen 

Verwijzings- 
Documenten    

 De statuten van de IGS Westlede 

 Schrijven van 05.10.2016 van de IGS Westlede,  met bijlagen,  waarbij gevraagd wordt 
aan de gemeenteraad om zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de 
algemene vergadering van 06.12.2016 

 Gemeenteraadsbesluit  van 30.05.2013 betreffende het aanduiden van een 
mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering van de Intercommunale Crematoriumbeheer Oost-Vlaanderen op 
18.06.2013 en alle volgende algemene vergaderingen tot de hernieuwing van de 
gemeenteraad in 2019 

Verantwoording 

 De gemeente Assenede is toegetreden tot de IGS Westlede 

 De gemeenteraad dient zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de  algemene 
vergadering van 06.12.2016 met daarop volgende agendapunten: 
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering  07.06.2016 
2. Activiteiten en strategie 
3. Begroting 2017 

Tussenkomsten 

 CD&V stelt vast dat in de begroting 2017 van IGS Westlede grote verschillen zijn in de 
kostprijs voor gas voorzien in de begroting 2016 (€ 180.000), prognose 2016 
(€ 98.273,91) en begroting 2017 (120.000 €). Hoe is dit verschil te verklaren? 
Het college van burgemeester en schepenen zal dit navragen bij IGS Westlede.  
Het antwoord zal worden bezorgd aan de fractieleiders. 

Stemmen      23 ja-stemmen 
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BESLUIT  Artikel 1 
 Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de IGS 

Westlede op 06.12.2016 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek 
van de agendapunten: 

1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering 07.06.2016 
2. Activiteiten en strategie 
3. Begroting 2017 

 Art. 2 
De vertegenwoordiger van de gemeente, mevr. Francine De Weweire, of haar 
plaatsvervanger, dhr. Philippe De Coninck, die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering van de IGS Westlede wordt opgedragen ter zitting van de algemene 
vergadering overeenkomstig de wil van de onderhavige gemeenteraad te stemmen. 

 Art. 3 
 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de IGS Westlede, Smalle Heerweg 60, 

9080 Lochristi en aan de betrokken aangestelde personen. 

5.PRINCIEPBESLISSING STRAATNAAMGEVING VERKAVELING DAENINCK - AUDENAERT BVBA AAN DE 
TRIESTSTRAAT TE ASSENEDE : ZUIVELSTRAAT. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Het decreet dd. 28.01.1977 en latere wijzigingen houdende bescherming van de 
namen van de openbare wegen en pleinen. 

 Het gemeentedecreet dd. 15.07.2005, en latere wijzigingen. 
Verwijzings- 
Documenten    

 Gemeentelijk schrijven dd. 06.10.2016 aan het Heemkundig Genootschap ‘De Twee 
Ambachten’ houdende verzoek om advies. 

 Schrijven van Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ dd. 22.10.2016, met 
voorstel straatnaam. 

 Plan met aanduiding straat. 
Verantwoording 

 Er werd een verkavelingsvergunning aangevraagd voor Daeninck – Audenaert bvba, 
voor het verkavelen van gronden aan de Trieststraat te Assenede.  

 Het ganse project omvat naast het bouwen van woningen, tevens het aanleggen van 
een weg. 

 Het toekennen van een naam voor deze nieuwe weg dringt zich op. De weg situeert 
zich als zijstraat van de Trieststraat te Assenede, tussen de huisnummers 203 en 205. 

 De straat situeert zich op gronden gelegen te 9960 Assenede, aan de Trieststraat, 
kadastraal gekend onder Sie C 662 en 665 

 Advies Heemkundig Genootschap ‘De Twee Ambachten’ ontvangen op 25.10.2016 
met volgend voorstel : 

 “Voorstel 1: Sint-Martinusstraat 
In de omgeving van de plaats waar de straat komt was vroeger een melkerij, 
genaamd Sint-Martinus, gevestigd. Deze melkerij is opgericht in 1937. Deze naam zou 
ook heel goed aansluiten met de nieuwe straatnaam, Karnemelkstraat, die vanuit de 
nieuwe straat bereikbaar zal zijn via een (fiets)doorgang. 
Voorstel 2: Zuivelstraat 
In de omgeving van de plaats waar de straat komt was vroeger een zuivelfabriek, 
genaamd Sint-Martinus, gevestigd. Deze zuivelfabriek is opgericht in 1937. Deze naam 
zou ook heel goed aansluiten met de nieuwe straatnaam, Karnemelkstraat, die vanuit 
de nieuwe straat bereikbaar zal zijn via een (fiets)doorgang.” 

 In zitting van het college van burgemeester en schepenen dd. 08.10.2016 werd 
voorgesteld om te kiezen voor de volgende naam :  
Zuivelstraat. 
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Tussenkomsten 

 N-VA merkt op dat jongere inwoners de straatnaamgeving in Assenede vaak oubollig 
vinden. 

Stemmen 23 ja-stemmen 
BESLUIT  Artikel 1 

Als officiële straatnaam voor de nieuwe weg ter hoogte van verkaveling Daeninck – 
Audenaert bvba, voor percelen, kadastraal gekend onder Sie C 662 en 665, tussen 
huisnummers 203 en 205 aan de Trieststraat te Assenede, wordt principieel voorgesteld: 
Zuivelstraat. 

 Art. 2 
 Het dossier zal worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. 
 Art. 3 
 Het dossier zal voor advies voorgelegd worden aan de Cultuurraad. 

6.GOEDKEUREN GEZAMENLIJKE OVEREENKOMST MET HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF DOOR DE GEMEENTE, 
OCMW EN AGB VOOR ELEKTRISCHE ENERGIE EN AARDGAS VOOR HUN INSTALLATIES EN GEBOUWEN EN DE 
OPENBARE VERLICHTING. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 De richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/54/EG. 

 De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de 
daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd. 

 De Bijzondere wet van 08 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals 
gewijzigd door de Bijzondere Wet van 08 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat 
de gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft. 

 Het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het 
“Energiedecreet”) van 08 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het 
energiebeleid (het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden 
gewijzigd. 

 De organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor het maatschappelijk welzijn, zoals tot op 
heden gewijzigd. 

 Het decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het 
privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams 
Energiebedrijf. 

 De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, 
inzonderheid artikel 38. 

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten. 

 Het KB van 15 juli 2011 betreffende Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
zoals tot op heden gewijzigd. 

 Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden 
gewijzigd. 

Verwijzings- 
Documenten    

 Het contract voor de levering van groene elektriciteit. 
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 Het contract voor de levering van aardgas.  

 Het OCMW-besluit dd. 12.10.2016 waarbij het contract wordt goedgekeurd en de 
gemeente Assenede wordt aangeduid om dit contract in gezamenlijke naam af te 
sluiten en waarbij het mandaat wordt gegeven aan Eandis om de lijst van 
gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige 
energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar het 
nieuwe contract. 

 Het besluit van het Autonoom Gemeentebedrijf dd. 12.10.2016 waarbij het contract 
wordt goedgekeurd en de gemeente Assenede wordt aangeduid om dit contract in 
gezamenlijke naam af te sluiten en waarbij het mandaat wordt gegeven aan Eandis 
om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen 
bij de huidige energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de 
overgang naar het nieuwe contract. 

Verantwoording 

 Sinds 01 juli 2003 is elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij om de 
elektriciteitsleverancier van zijn keuze te contracteren. 

 Het Vlaams EnergieBedrijf treedt op als speler en facilitator op de 
groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas krachtens artikel 4,2° van het 
decreet van 15 juli 2011 en het Vlaams EnergieBedrijf treedt eveneens op als 
aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2,4° van de wet van 15 juni 2006. 

  De aanbestedende overheden die beroep doen op een aankoop- of opdrachtcentrale 
zijn vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren 
(art.15, wet van 15 juni 2006). 

 De huidige opdrachten lopen af op 31 december 2017. 

 Er dient een nieuwe opdracht te worden afgesloten. 
Stemmen       23 ja-stemmen 
BESLUIT  Artikel 1 
 Het mandaat te aanvaarden gegeven door het OCMW en het AGB op 12 oktober 2016 en 

om voor rekening van de gemeente,  het OCMW en het AGB een overeenkomst af te 
sluiten met het Vlaams EnergieBedrijf voor de levering van elektriciteit en aardgas. 
Art. 2 
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich met betrekking tot de 
in artikel 1 bedoelde overeenkomst. 
Art. 3 
De gemeente mandateert Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 
Melle, om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te 
vragen bij de huidige energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de 
overgang naar het nieuwe contract. 
Art. 4 
De gemeente, en in voorkomend geval, het OCMW en het AGB zijn zelf verantwoordelijk 
voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen 
afnamepunten in de vermelde overeenkomst met het Vlaams EnergieBedrijf. 
Art. 5 
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot voormelde overeenkomst, anders dan 
bepaald in artikel 8, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in 
verhouding tot haar aandeel in de overeenkomst. 

7.KENNISNEMEN FINANCIËLE RAPPORTERING 3DE KWARTAAL 2016. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Art. 94 & 165 van het gemeentedecreet. 
Verwijzings- 
Documenten    

 De financiële rapportering 3
de

 kwartaal 2016 opgemaakt door de financieel 
beheerder. 
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Tussenkomsten     

 De CD&V-fractie stelt vast dat er voor het innen van de milieubelasting bij 6,7 % van 
de gezinnen en bij 8,6 % van de bedrijven een aanmaning moet gestuurd worden. 
CD&V vraagt of dit dezelfde verhouding was in de vorige jaren? Zijn er bepaalde 
redenen waarom mensen niet betalen?  
Het college van burgemeester en schepenen vermoedt dat dit soms een vergetelheid 
van de mensen is. Hoe dit evolueert, zal worden nagevraagd bij de financieel 
beheerder. 
Het antwoord zal aan de fractieleiders worden bezorgd. 

BESLUIT  Artikel 1 
 De gemeenteraad neemt kennis van de financiële rapportering van het 3

de
 kwartaal 2016 

opgemaakt door de financieel beheerder. 

8.VASTSTELLEN VAN DE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING - AANSLAGJAAR 2017. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Artikel 170 § 4 van de Grondwet 

 Artikel 42 § 3 van het Gemeentedecreet 

 Artikelen 298 en 464 1
e
 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

Verwijzings- 
Documenten    

 Het schrijven van de Vlaamse Belastingdienst van 13.10.2016 betreffende de 
gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdeciem 
verkeersbelasting aanslagjaar 2017 

Verantwoording     

 De financiële toestand van de gemeente 
Tussenkomsten   

 De N-VA-fractie wil zijn stemgedrag verduidelijken. Ze hebben tegen gestemd bij het 
begin van de legislatuur en zullen dit nu dus ook doen. 

Stemmen met 13 ja-stemmen, 7 onthoudingen en 3 nee-stemmen 
Hebben ja gestemd : Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens,  
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, M. De Schepper, M. Scheir, A. Cuelenaere, 
F. De Weweire, D. Vercauteren en Ch. Bobelijn 
Hebben zich onthouden : T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, N. Van Zele, S. Buysse,  
B. Van den Bossche, M. Bobelyn en K. Buysse 
Hebben nee gestemd : G. Van de Veire, H. Schaght en S. De Craecker 

BESLUIT  Artikel 1 
Er worden voor het aanslagjaar 2017 1300 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
gevestigd. 

 Art. 2 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

9.VASTSTELLEN VAN DE AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING - AANSLAGJAAR 2017. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Artikel 170 § 4 van de Grondwet 

 Artikel 42 § 3 van het Gemeentedecreet 

 Artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
Verwijzings- 
Documenten    

 Het schrijven van de Federale Overheidsdienst Financiën van 28.10.2016 betreffende 
de gemeentefiscaliteit – begrotingsraming voor het jaar 2017. 

Verantwoording     

 De financiële toestand van de gemeente 
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Stemmen met 16 ja-stemmen en 7 onthoudingen 
Hebben ja gestemd : Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens, 
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, G. Van de Veire, M. De Schepper, M. Scheir,  
A. Cuelenaere, F. De Weweire, D. Vercauteren, Ch. Bobelijn, H. Schaght en S. De Craecker 
 
Hebben zich onthouden : 
T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, N. Van Zele, S. Buysse, B. Van de Bossche, M. Bobelyn en  
K. Buysse 

BESLUIT  Artikel 1 
Er wordt voor het aanslagjaar 2017 een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de 
rijksinwoners die in de gemeente belastbaar zijn op 1 januari van het aanslagjaar. 
Art. 2 
De belasting wordt vastgesteld op 7% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.  
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft 
verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar, dus in 2016. 
Art. 3 
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het 
bestuur der directe belastingen geschieden zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek 
van de inkomstenbelasting 1992.  
Art. 4 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

10.VASTSTELLEN VAN DE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN MILIEUVERGUNNINGEN - AANSLAGJAAR 2017. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Artikel 170 § 4 van de Grondwet 

 Artikel 42 § 3 van het Gemeentedecreet 

 Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen 

 Het besluit van de Vlaamse Executieve van 06.02.1991 houdende vaststelling van het 
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en latere wijzigingen 

Verantwoording     

 De financiële toestand van de gemeente 
Stemmen met 13 ja-stemmen en 10 onthoudingen 

Hebben ja gestemd : Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens,  
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, M. De Schepper, M. Scheir, A. Cuelenaere, 
F. De Weweire, D. Vercauteren en Ch. Bobelijn 
Hebben zich onthouden : T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire,  
N. Van Zele, S. Buysse, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, H. Schaght en 
S. De Craecker 

BESLUIT  Artikel 1 
Met ingang van 01.01.2017 tot en met 31.12.2017 wordt een belasting geheven op het 
aanvragen van milieumeldingen en milieuvergunningen volgens de klassen bepaald in 
bijlage 1 van het ‘Vlarem’. 
Art. 2 
De belasting is verschuldigd zowel bij de aanvraag van de eerste vergunning als bij het 
aanvragen van een vernieuwing ingevolge wijziging van de inrichting of het verlopen van 
de vergunningstermijn. 
Art. 3 
De belasting is verschuldigd door de exploitant die gehouden is tot het indienen van de 
aanvraag van de milieuvergunning of het bewijs van milieumelding. 
Art. 4 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op : 
- 15 euro voor de aanvraag van een bewijs van een milieumelding, zijnde een inrichting 
van derde klasse zoals bepaald in artikel 1 van het ‘Vlarem’ 
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- 75 euro voor de aanvraag van een milieuvergunning van tweede klasse zoals bepaald in 
artikel 1 van het ‘Vlarem’ 
- 125 euro voor de aanvraag van een milieuvergunning van eerste klasse, zoals bepaald in 
artikel 1 van het ‘Vlarem’, verhoogd met de kosten van de aankondiging in twee bladen en 
de kosten van de aangetekende zendingen ingevolge het publiek onderzoek 
- 250 euro voor de aanvraag van een milieuvergunning van MER-plichtigen, verhoogd met 
de kosten voor de bekendmaking in twee bladen en de kosten van de aangetekende 
zendingen ingevolge het publiek onderzoek 
Art. 5 
De belasting is verschuldigd op het ogenblik van de aanvraag van de milieumelding of van 
de milieuvergunning. 
Art. 6 
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
De indiening van het bezwaarschrift kan gebeuren door verzending of door overhandiging. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, ingediend worden binnen een termijn van 
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van inning van de 
belasting. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de vijftien dagen. 
Art. 7 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30.05.2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 
wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten 
betreffen. 
Art. 8 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

11.VASTSTELLEN VAN MILIEUBELASTING VOOR GEZINNEN - AANSLAGJAAR 2017. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Artikel 170 § 4 van de Grondwet 

 Artikel 42 § 3 van het Gemeentedecreet 

 Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 

Verantwoording     

 De financiële toestand van de gemeente 
Stemmen met 13 ja-stemmen en 10 onthoudingen 

Hebben ja gestemd : Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens,  
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, M. De Schepper, M. Scheir, A. Cuelenaere, 
F. De Weweire, D. Vercauteren en Ch. Bobelijn 
Hebben zich onthouden : T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire,  
N. Van Zele, S. Buysse, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, H. Schaght en 
S. De Craecker 

BESLUIT  Artikel 1 
Met ingang van 01.01.2017 en voor de duur van één jaar eindigend op 31.12.2017 wordt 
ten behoeve van de gemeente een milieubelasting voor de gezinnen geheven. 

 Art. 2 
De milieubelasting voor gezinnen is ten laste van ieder gezin dat op 1 januari van het 
aanslagjaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters. 
De inschrijving in de bevolkingsregisters is beslissend. 
Ook de gezinnen die de gemeente als tweede of tijdelijk verblijf bewonen zijn belastbaar. 
VZW’s worden beschouwd als gezin. 
Art. 3 
De belasting bedraagt 50 euro per jaar per gezin en 30 euro per jaar voor alleenstaanden. 
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Art. 4 
Onder gezin wordt verstaan, hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij een 
vereniging van twee of meer personen die – al dan niet door familiebanden verbonden – 
gewoonlijk een zelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven. 
Art. 5 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
Art. 6 
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
Art. 7 
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
De indiening van het bezwaarschrift kan gebeuren door verzending of door overhandiging. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending 
van het aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de vijftien dagen na 
de indiening ervan. 
Indien de belastingschuldige gehoord wenst te worden met betrekking tot het 
bezwaarschrift dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift. 
Art. 8 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30.05.2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 
wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten 
betreffen. 
Art. 9 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 

12.VASTSTELLEN VAN HET TOELAGEREGLEMENT INZAKE DE MILIEUBELASTING VOOR GEZINNEN -  
AANSLAGJAAR 2017. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen  

 De beslissing van de gemeenteraad van 24.11.2016 houdende het vaststellen van de 
milieubelasting voor gezinnen voor het aanslagjaar 2017 

Verantwoording 

 De financiële toestand van de gemeente 

 Het gemeentebestuur acht het wenselijk volgende personen een gedeeltelijke 
teruggave van de belasting toe te kennen omwille van sociale redenen : 
- de personen die een verhoogde tegemoetkoming genieten inzake gezondheidszorg 
op basis van het Koninklijk Besluit van 15.01.2014 betreffende de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 
op 14.07.1994 
- de personen die een leefloon ontvangen 
- de alleenstaanden met alle inwonende kinderen ten laste 

Stemmen met 20 ja-stemmen en 3 onthoudingen 
Hebben ja gestemd : Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens,  
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, M. De Schepper,  
M. Scheir, N. Van Zele, A. Cuelenaere, S. Buysse, F. De Weweire, D. Vercauteren, 
B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse en Ch. Bobelijn  
Hebben zich onthouden : G. Van de Veire, H. Schaght en S. De Craecker 
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BESLUIT  Artikel 1 
Voor het aanslagjaar 2017 kan met betrekking tot de milieubelasting voor gezinnen een 
toelage ten bedrage van 20 euro worden verleend aan : 
 
 
- de personen die een verhoogde tegemoetkoming genieten inzake gezondheidszorg op 
basis van het Koninklijk Besluit van 15.01.2014 betreffende de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14.07.1994 
- de personen die een leefloon ontvangen 
- de alleenstaanden met alle inwonende kinderen ten laste 

 Art. 2 
Deze toelage moet schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden 
aangevraagd binnen drie maanden na verzending van het aanslagbiljet en mits voorlegging 
van volgende bewijsstukken : 
- bevolkingsuittreksel 
- attest van het ziekenfonds waaruit blijkt dat de belastingplichtige of een ander lid van het 
gezin, op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming 
inzake gezondheidszorg op basis van het Koninklijk Besluit van 15.01.2014 betreffende de 
verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14.07.1994 
- bewijs dat men een leefloon geniet afgeleverd door het OCMW 
- bewijs van het kinderbijslagfonds 
Art. 3 
Een cumulatie van verschillende toelagen wordt niet toegestaan, de toelage kan dus 
maximaal 20 euro bedragen. 
Art. 4 
De teruggave kan slechts gebeuren na de definitieve goedkeuring van de daartoe op het 
budget uitgetrokken kredieten. 
Art. 5 
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur. 

13.VASTSTELLEN VAN DE MILIEUBELASTING VOOR BEDRIJVEN  -  AANSLAGJAAR 2017. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Artikel 170 § 4 van de Grondwet 

 Artikel 42 § 3 van het Gemeentedecreet 

 Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen 

Verantwoording     

 De financiële toestand van de gemeente 
Stemmen met 13 ja-stemmen en 10 onthoudingen 

Hebben ja gestemd : Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens,  
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, M. De Schepper, M. Scheir, A. Cuelenaere, 
F. De Weweire, D. Vercauteren en Ch. Bobelijn 
Hebben zich onthouden : T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire,  
N. Van Zele, S. Buysse, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, H. Schaght en 
S. De Craecker 

BESLUIT  Artikel 1 
Met ingang van 01.01.2017 en voor de duur van één jaar eindigend op 31.12.2017 wordt 
een milieubelasting voor bedrijven geheven. 
Art. 2 
De milieubelasting voor bedrijven is verschuldigd door de natuurlijke en rechtspersonen 
die op 1 januari van het aanslagjaar als hoofd- en/of bijkomende activiteit een nijverheids-, 
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landbouw- of handelsbedrijf exploiteren of een vrij beroep uitoefenen op het grondgebied 
van de gemeente. 
Art. 3 
De milieubelasting voor bedrijven is verschuldigd afzonderlijk per vestiging hoe ook 
genoemd, gelegen op het grondgebied van de gemeente en door de belastingplichtige 
gebruikt of tot zijn gebruik voorbehouden. 
Indien één zelfde vestiging gebruikt of tot gebruik voorbehouden wordt door twee of meer 
natuurlijke personen dan is de belasting slechts één maal verschuldigd, met dien verstande 
dat ze hoofdelijk en solidair aansprakelijk zijn voor de betaling van de belasting. 
VZW’s worden beschouwd als gezin en zijn derhalve van de milieubelasting voor bedrijven 
vrijgesteld. 
Art. 4 
De belastingplichtige ontvangt van de gemeente een aangifteformulier dat door hem 
behoorlijk ingevuld en ondertekend vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden 
teruggestuurd. 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden om uiterlijk 
op 30 juni van het aanslagjaar aan de gemeente de voor de aanslag noodzakelijke 
gegevens ter beschikking te stellen. 
Art. 5 
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 4 gestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige 
of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast. 
In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens 
waarover de gemeente beschikt. 
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van burgemeester en 
schepenen de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de 
redenen waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de 
belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van 
de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf 
de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen 
schriftelijk voor te dragen. 
Art. 6 
De milieubelasting wordt per vestiging als volgt vastgesteld : 
Voor natuurlijke personen en rechtspersonen die een handel of bedrijvigheid uitoefenen: - 
zonder klasse van hinderlijkheid  125 euro 
- 2

de
 klasse van hinderlijkheid  200 euro 

- 1
ste

 klasse van hinderlijkheid  275 euro 
Voor bedrijven die een meervoudige graad van hinder hebben, wordt de graad van hinder 
slechts één maal toegepast, namelijk voor de graad van de hoogste categorie. 
Indien een gezin en een bedrijf op hetzelfde adres gevestigd zijn wordt het gezin 
vrijgesteld van de milieubelasting voor gezinnen. 
Art. 7 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
Art. 8 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
Art. 9 
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
De indiening van het bezwaarschrift kan gebeuren door verzending of door overhandiging. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending 
van het aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de vijftien dagen na 
de indiening ervan. 
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Indien de belastingschuldige gehoord wenst te worden met betrekking tot het 
bezwaarschrift dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift. 
Art. 10 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30.05.2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 
wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten 
betreffen. 
Art. 11 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 

14.VASTSTELLEN VAN DE BELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN -  AANSLAGJAAR 2017. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Artikel 170 § 4 van de Grondwet 

 Artikel 42 § 3 van het Gemeentedecreet 

 Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen 

Verantwoording     

 De financiële toestand van de gemeente 
Stemmen met 13 ja-stemmen en 10 onthoudingen 

Hebben ja gestemd : Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens,  
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, M. De Schepper, M. Scheir, A. Cuelenaere, 
F. De Weweire, D. Vercauteren en Ch. Bobelijn 
Hebben zich onthouden : T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire,  
N. Van Zele, S. Buysse, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, H. Schaght en 
S. De Craecker 

BESLUIT  Artikel 1 
Met ingang van 01.01.2017 en voor de duur van één jaar eindigend op 31.12.2017 wordt 
ten behoeve van de gemeente een belasting geheven op de tweede verblijven inclusief de 
weekendverblijven, al dan niet ingeschreven in de kadastrale legger. 

 Art. 2 
Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon- of verblijfgelegenheid 
waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister 
voor het hoofdverblijf. 
Wordt niet als tweede verblijf beschouwd, het lokaal dat uitsluitend bestemd is voor het 
uitoefenen van een beroepsactiviteit. 
Art. 3 
Tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens vallen niet onder de toepassing 
van onderhavig belastingreglement. 
Art. 4 
De belasting is ondeelbaar en voor het gehele aanslagjaar verschuldigd door de natuurlijke 
of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar. 
Zijn er meerdere eigenaars dan is de belasting solidair en ondeelbaar verschuldigd. 
Art. 5 
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor het vaststellen van de 
belastbaarheid. 
Art. 6 
Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 250 euro. 
Art. 7 
Elke eigenaar van een tweede verblijf is ertoe gehouden, per tweede verblijf, een aangifte 
te doen door middel van het formulier dat hem toegezonden wordt door het 
gemeentebestuur. 
De behoorlijk ingevulde, gedag- en genaamtekende aangifte, is binnen de 30 dagen te 
rekenen vanaf de verzending van het aangifteformulier, in te dienen bij het 
gemeentebestuur. 
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De belastingplichtigen die geen aangifteformulier ontvingen moeten spontaan aangifte 
doen tegen uiterlijk 30 april van het aanslagjaar. 
De eigenaar van het tweede verblijf is verplicht zelf aangifte te doen van elke wijziging die 
zich voordoet aangaande het bezit of gebruik. 
Bij gebrek aan een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte zal de 
belastingplichtige ambtshalve ingekohierd worden volgens de gegevens waarover het 
gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het 
college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat daartoe is aangesteld, 
aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken 
van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf 
de derde werkdag die volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen 
schriftelijk voor te dragen. 
Art. 8 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
Art. 9 
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
Art. 10 
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
De indiening van het bezwaarschrift kan gebeuren door verzending of door overhandiging. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending 
van het aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de vijftien dagen na 
de indiening ervan. 
Indien de belastingschuldige gehoord wenst te worden met betrekking tot het 
bezwaarschrift dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift. 
Art. 11 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30.05.2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 
wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten 
betreffen. 
Art. 12 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 

15.VASTSTELLEN VAN DE BELASTING OP HET WEGHALEN VAN AFVALSTOFFEN ACHTERGELATEN OP NIET-
REGLEMENTAIRE PLAATSEN OF TIJDSTIPPEN OF IN NIET-REGLEMENTAIRE RECIPIËNTEN -  AANSLAGJAAR 2017. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Artikel 170 § 4 van de Grondwet 

 Artikel 42 § 3 van het Gemeentedecreet 

 Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen 

Verantwoording     

 De financiële toestand van de gemeente 
Stemmen met 16 ja-stemmen en 7 onthoudingen 

Hebben ja gestemd : Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens, 
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, G. Van de Veire, M. De Schepper, M. Scheir,  
A. Cuelenaere, F. De Weweire, D. Vercauteren, Ch. Bobelijn, H. Schaght en S. De Craecker 



152 

 

Hebben zich onthouden : 
T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, N. Van Zele, S. Buysse, B. Van de Bossche, M. Bobelyn 
en K. Buysse 

BESLUIT  Artikel 1 
Met ingang van 01.01.2017 en voor de duur van één jaar eindigend op 31.12.2017 wordt 
een belasting gevestigd op het weghalen door het gemeentebestuur van afvalstoffen 
gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-
reglementaire recipiënten. 
Art. 2 
De belasting is verschuldigd door de persoon die gestort of achtergelaten heeft en dit 
zowel op het openbaar als op privaat domein. 
Zijn er meerdere personen dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
belasting. 
Wanneer de dader van de storting niet kan worden geïdentificeerd is de belasting 
verschuldigd door de eigenaar van de afvalstoffen. 
Art. 3 
De belasting wordt, welke ook de hoeveelheid afval is, onverminderd de gerechtelijke 
vervolgingen die kunnen worden ingesteld, bepaald op 250 euro. 
Art. 4 
De belasting is contant te betalen. Ingevolge artikel 4 § 7 van het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen wordt een contantbelasting een kohierbelasting als de contante 
inning niet kan worden uitgevoerd. 
Art. 5 
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
De indiening van het bezwaarschrift kan gebeuren door verzending of door overhandiging. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van inning van de 
belasting. 
Wanneer de belasting niet contant geïnd kon worden en een inkohiering noodzakelijk was, 
dient het bezwaarschrift ingediend te worden binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 
aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de vijftien dagen na 
de indiening ervan. 
Indien de belastingschuldige gehoord wenst te worden met betrekking tot het 
bezwaarschrift dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift. 
Art. 6 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30.05.2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 
wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten 
betreffen. 
Art. 7 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 

16.VASTSTELLEN VAN DE BELASTING OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN - AANSLAGJAAR 
2017. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Artikel 170 § 4 van de Grondwet 

 Artikel 42 § 3 van het Gemeentedecreet 

 Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen 



153 

 

 Het decreet van 04.02.1997 houdende de kwaliteitsnormen en veiligheidsnormen 
voor kamers en studentenkamers, hierna Kamerdecreet genoemd 

 Het decreet van 27.03.2009 betreffende het grond- en pandenbeleid  

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 10.07.2009 houdende nadere regels 
betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 02.04.1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand 
en verkrotting van gebouwen en/of woningen 

Verantwoording  

 De financiële toestand van de gemeente 

 Het gemeentebestuur is van oordeel dat de langdurige leegstand van woningen en 
gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden worden 

Stemmen met 13 ja-stemmen en 10 onthoudingen 
Hebben ja gestemd : Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens,  
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, M. De Schepper, M. Scheir, A. Cuelenaere, 
F. De Weweire, D. Vercauteren en Ch. Bobelijn 
Hebben zich onthouden : T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire,  
N. Van Zele, S. Buysse, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, H. Schaght en 
S. De Craecker 

BESLUIT  Artikel 1 
§ 1. Er wordt voor het aanslagjaar 2017 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen 
en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in 
het gemeentelijk leegstandsregister. 
Het leegstandsregister wordt opgemaakt en bijgehouden overeenkomstig artikel 2.2.6 van 
het decreet grond- en pandenbeleid. 
De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet zijn toepasselijk, 
evenals de andere definities van artikel 1.2 van het decreet. 
Leegstaande gebouwen zijn gebouwen zoals omschreven in artikel 2.2.6 van het decreet. 
Leegstaande woningen zijn woningen zoals omschreven in artikel 2.2.6 van het decreet. 
§ 2. De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst 
verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf 
opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 
Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is 
geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe 
termijn van twaalf maanden verstrijkt. 

 Art. 2 
De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het 
leegstaande gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het 
aanslagjaar verschuldigd wordt. 
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting 
verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van 
vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. 
Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de 
betaling van de totale belastingschuld. 
Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 
Ingeval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar de 
verkrijger van het nieuwe zakelijk recht er voorafgaandelijk van in kennis dat het goed is 
opgenomen in het leegstandsregister. 
De instrumenterende ambtenaar stelt de gemeentelijke administratie binnen de twee 
maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de 
overdracht, de datum ervan, en de identiteitsgegevens van de nieuwe eigenaar. 
Art. 3 
De belasting wordt vastgesteld als volgt : 
- 990,00 euro voor een volledig gebouw/woning 
-  75,00 euro voor een (studenten)kamer 
- 300,00 euro voor elke andere woongelegenheid 
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De bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van de ABEX-index en stemmen overeen met 
de index van december 2009. Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het ABEX-
indexcijfer van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat. 
De oorspronkelijke belasting wordt vermenigvuldigd met 1,5 – 2 – 2,5 – 3,… per elke 
bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat het gebouw of de woning op de 
inventaris staat. 
Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een gebouw of woning op de inventaris 
staat wordt herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of 
de woning. 
Art. 4 
§ 1.Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld : 
1

e
 de belastingplichtige die eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige    

    andere woning; 
2

e
 de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft of voor een  

     langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling; 
De vrijstellingen vermeld in §1.1

e
 en §1.2

e
 gelden slechts voor twee aanslagjaren 

3
e
 de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge  

     een gerechtelijke beslissing; 
4

e
 de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigd is van het  

    gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het  
    aanslagjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht; 
§ 2. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning : 
1

e
 gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd  

     onteigeningsplan; 
2

e
 geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat  

     een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld; 
3

e
 krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is bij een besluit  

    vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument; 
4

e
 deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of  

     landschap, of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een  
     bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of  
     landschap; 
5

e
 vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat  

    deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de 
    datum van de vernieling of beschadiging; 
6

e
 onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het  

    kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van  
    een gerechtelijke procedure met dien verstande dat deze vrijstelling geldt tot de  
    opheffing van de verzegeling; 
7

e
 gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning voor  

    stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat deze vrijstelling  
    slechts geldt gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden  
    van de stedenbouwkundige vergunning; 
8

e
 het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-,  

    verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, §2, van de  
    Vlaamse Wooncode; 
9

e
 het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het Openbaar Centrum voor  

    Maatschappelijk Welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal  
    beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode. 
Art. 5 
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
Art. 6 
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
Art. 7 
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De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
De indiening van het bezwaarschrift kan gebeuren door verzending of door overhandiging. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending 
van het aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de vijftien dagen na 
de indiening ervan. 
Indien de belastingschuldige gehoord wenst te worden met betrekking tot het 
bezwaarschrift dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift. 
Art. 8 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30.05.2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 
wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten 
betreffen. 
Art. 9 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 

17.VASTSTELLEN VAN DE GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING -  AANSLAGJAAR 2017. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Artikel 170 § 4 van de Grondwet 

 Artikel 42 § 3 van het Gemeentedecreet 

 Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen 

 Het decreet van 27.03.2009 betreffende het grond- en pandenbeleid  

 Het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15.07.1997 met latere wijzigingen 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
Verantwoording     

 Het gemeentebestuur acht het wenselijk potentiële woonlocaties vrij te maken en 
grondspeculatie tegen te gaan 

 Het gemeentebestuur wenst realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde 
kavels te activeren in de gemeente 

 De invoering van een activeringsheffing laat de gemeente toe de eigenaars van die 
gronden en kavels daartoe aan te sporen 

 De financiële toestand van de gemeente 
Stemmen met 13 ja-stemmen en 10 onthoudingen 

Hebben ja gestemd : Ph. De Coninck, A. Meulebroeck, S. Van Eynde, H. Staelens,  
H. Baetslé, E. Roegis, D. Buysse, M. De Schepper, M. Scheir, A. Cuelenaere, 
F. De Weweire, D. Vercauteren en Ch. Bobelijn 
Hebben zich onthouden : T. Van Eykeren, K. Van Ootegem, G. Van de Veire,  
N. Van Zele, S. Buysse, B. Van den Bossche, M. Bobelyn, K. Buysse, H. Schaght en 
S. De Craecker 

BESLUIT  Artikel 1 
Er wordt voor het aanslagjaar 2017 een gemeentebelasting gevestigd op de onbebouwde 
bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde 
percelen. 

 Art. 2 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder : 
1

e
 Bouwgronden: gronden, met uitsluiting van kavels, die palen aan een voldoende 

uitgeruste weg in de zin van artikel 4.3.5 VCRO en gelegen zijn in een woongebied of in 
een woonuitbreidingsgebied dat reeds voor bebouwing in aanmerking komt blijkens een 
principiële beslissing of op grond van artikel 5.6.6 VCRO 
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2
e
 Kavels : de in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling 

afgebakende percelen 
3

e
 Onbebouwd : beantwoordend aan de criteria voor opname in het register van 

onbebouwde percelen, gesteld bij en krachtens artikel 5.6.1 VCRO 
Een kavel of bouwgrond wordt als bebouwd aanzien wanneer de oprichting van een 
woning erop is aangevat op 1 januari van het aanslagjaar, overeenkomstig een 
stedenbouwkundige vergunning. 
4

e
 Register van onbebouwde percelen : het register, vermeld in artikel 5.6.1 VCRO 

5
e
 Sociale woonorganisatie : een organisatie, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 26

e
 

Vlaamse Wooncode 
Art. 3 
§1. De activeringsheffing is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het 
aanslagjaar eigenaar is van de onbebouwde bouwgrond of kavel. 
Indien er een recht van opstal of erfpacht bestaat, is de activeringsheffing verschuldigd 
door de erfpachter of de opstalhouder. 
§2. Zo er meerdere belastingschuldigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van 
de verschuldigde activeringsheffing. 
Art. 4 
De heffing wordt vastgesteld op 0,35 euro per vierkante meter oppervlakte van de 
onbebouwde bouwgrond of kavel zoals bepaald in de verkavelingsvergunning met een 
minimum van 125 euro per onbebouwde bouwgrond of kavel; elk gedeelte van een 
vierkante meter wordt als een volledige vierkante meter beschouwd. 
De belasting wordt berekend op een maximum perceeldiepte van 50 meter. 
Art. 5 
§1. Enkel de vrijstellingen opgenomen in dit artikel zijn van toepassing in de gemeente. 
§2. Van de activeringsheffing zijn vrijgesteld : 
1

e
 De eigenaars van één enkele onbebouwde bouwgrond in woongebied of onbebouwde 

kavel, bij uitsluiting van enig ander onroerend goed in eigendom gelegen in België of in het 
buitenland. 
Voornoemde vrijstelling van de eigenaars geldt slechts gedurende de vijf aanslagjaren die 
volgen op de verwerving van het goed en na de eerste inwerkingtreding van het 
belastingreglement. 
2

e
 De eigenaars van de onbebouwde bouwgrond in woongebied of onbebouwde kavel het 

eerste jaar volgend op het jaar van verwerving. 
3

e
 De sociale woonorganisaties en het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor 

Vlaams Brabant, vermeld in artikel 16 van het decreet van 25.06.1992 houdende diverse 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992 
4

e
 Door de overheid erkende jeugd- en sportverenigingen 

§3 De activeringsheffing wordt niet geheven op onbebouwde bouwgronden en kavels die 
tijdens het aanslagjaar niet voor bebouwing kunnen worden bestemd : 
 1

e
 Ingevolge de Pachtwet van 04.11.1969, waarbij het bewijs van de pacht  

 door alle middelen rechtens mag geleverd worden; 
2

e
 Ingevolge een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut   

die woningbouw onmogelijk maakt; 
3

e
 Ingevolge een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden 

toegerekend, zoals de beperkte omvang van de bouwgrond of kavel, of hun ligging, 
vorm of fysieke toestand   

§4. Een vrijstelling wordt verleend aan de houders van een in laatste administratieve 
aanleg verleende verkavelingsvergunning, en dit gedurende drie jaren, te rekenen vanaf 1 
januari van het jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning in laatste administratieve 
aanleg, respectievelijk, wanneer de verkaveling werken omvat, vanaf 1 januari van het jaar 
dat volgt op het jaar van afgifte van het attest, vermeld in artikel 4.2.16, §2 VCRO, 
desgevallend voor die fase van de verkavelingsvergunning waarvoor het attest verleend 
wordt. 
§5. Indien sommige mede-eigenaars, krachtens de bovenstaande bepalingen zijn 
vrijgesteld, wordt de belasting onder de overige mede-eigenaars, in verhouding tot hun 
deel in het perceel verrekend. 
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Art. 6 
De belastingplichtige ontvangt van het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door 
hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet 
worden teruggestuurd. 
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 
31 augustus van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag 
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. 
Art. 7 
Bij gebrek aan een aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn of bij onvolledige, 
onjuiste of onnauwkeurige aangifte zal de belastingplichtige ambtshalve ingekohierd 
worden volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het 
recht van bezwaar en beroep. 
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting betekent het 
college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend 
schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop 
de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag 
van de belasting. 
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf 
de derde werkdag die volgt op de verzending van deze kennisgeving om zijn opmerkingen 
schriftelijk voor te dragen. 
Art. 8 
De activeringsheffing wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
Art. 9 
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
Art. 10 
De belastingschuldige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 
De indiening van het bezwaarschrift kan gebeuren door verzending of door overhandiging. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending 
van het aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de vijftien dagen na 
de indiening ervan. 
Indien de belastingschuldige gehoord wenst te worden met betrekking tot het 
bezwaarschrift dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift. 
Art. 11 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30.05.2008, zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3 ,4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 
wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten 
betreffen. 
Art. 12 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 

18.GOEDKEUREN VAN DE REKENING VAN SCHOLENGEMEENSCHAP "MEETJESLAND" - SCHOOLJAAR 2015/2016. 
De Raad, 
Wetten en  
Reglementen 

 Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 28 en 
artikel 43 

 Decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 9 
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Verwijzings- 
Documenten    

 Gemeenteraadsbeslissing dd. 26.06.2014 houdende verlengen van 
scholengemeenschap “Meetjesland” voor de periode van 2014-2020 in de vorm van 
een interlokale vereniging 

 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 25.10.2016 houdende 
goedkeuren van het jaarverslag 2015/2016 “Samen maken we ons sterker” van de 
scholengemeenschap “Meetjesland” 

 Jaarverslag van scholengemeenschap “Meetjesland” 
Verantwoording 

 De scholengemeenschap “Meetjesland” is een interlokale vereniging en de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten dienen de rekening van een 
interlokale vereniging goed te keuren 

 De rekening zit vervat in het jaarverslag van scholengemeenschap “Meetjesland” en 
werd afgesloten met een winst van €146,80 

 Financieel kan het schooljaar 2015/2016 zowel voor inkomsten als uitgaven als een 
regelmatig werkjaar worden bestempeld en zijn de cijfers vergelijkbaar met wat 
begroot werd. Andermaal gaan de grootste uitgaven naar gezamenlijke vormings- en 
overlegmomenten. Er werd vooral geïnvesteerd in het delen van kennis en expertise. 

Tussenkomsten 

 N-VA stelt in het jaarverslag van de scholengemeenschap “Meetjesland” vast dat er  
€ 771 inkomsten begroot werden door een storting van Zelzate De Zeppelin. In het 
financieel verslag op pagina 10 is deze inkomst echter niet terug te vinden. Wat is 
hiervan de reden? 
Het college van burgemeester en schepenen zal dit eerst opvragen bij de 
scholengemeenschap “Meetjesland” en stelt voor om dit punt te verdagen naar de 
volgende zitting van de gemeenteraad. 

Stemmen met 23 ja-stemmen 
BESLUIT  Artikel 1 
 De rekening van scholengemeenschap “Meetjesland” 2015/2016, zoals in bijlage 

toegevoegd, wordt verdaagd. 
Art. 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van 
scholengemeenschap “Meetjesland”. 

 

Aanvullende dagorde van de CD&V 
 

19. INTERPELLATIE : PROEFOPSTELLING HENDEKENSTRAAT. 
De Raad, 
CD&V stelt vast dat er sinds enkele maanden een proefopstelling staat in de Hendekenstraat met als doel 
het verminderen van de verkeerssnelheid. CD&V vindt deze opstelling gevaarlijk voor fietsers en voor 
auto’s. Ze hebben hierbij de volgende vragen: 

 Hoelang zal de testfase nog duren?  

 Hoeveel klachten hebben de gemeente en de politie hierover ontvangen en welke was de inhoud 
daarvan?  

 Welke zijn tot op vandaag de conclusies betreffende de proefopstelling?  

 Hoeveel heeft deze proefopstelling tot nu toe gekost?  

 Hoeveel keer werden de verkeersblokken aan de kant gereden en moesten ze opnieuw correct 
geplaatst worden?  

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat dit inderdaad geen goed verhaal is, maar wil wel 
benadrukken dat de vraag om daar iets te doen aan verkeersveiligheid niet van 1 bewoner maar van meerdere 
bewoners kwam. In februari 2016 werd een brief geschreven aan AWV met betrekking tot de snelheid van de 
voertuigen in de Hendekenstraat. Naar aanleiding daarvan werden door AWV plannen getekend met 
voorstellen van asverschuivingen en wegversmallingen. In juni 2016 werden de markeringen aangebracht in 
opdracht van AWV. Op 26.07.2016 werden de asverschuivingen geplaatst door het personeel van de 
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buitendienst. Er werden reeds verschillende aanpassingen doorgevoerd. We zitten nu een drietal maanden in 
de testfase. De laatste vraag van het college van burgemeester en schepenen met een voorstel tot aanpassing 
werd overgemaakt aan AWV op 09.11.2016. Er is gevraagd aan AWV om een evaluatie te organiseren, maar tot 
op heden hebben wij hierop geen antwoord ontvangen. Hierdoor is het voor de gemeente niet mogelijk om 
mee te delen hoelang de proefopstelling nog zal blijven staan. Er zijn 8 klachten en meldingen bij de gemeente 
binnengekomen die vooral te maken hebben met het ontbreken van verlichting en het feit dat de elementen 
stuk gereden zijn waardoor ze niet meer kunnen gevuld worden met water. Ook bij AWV zijn een 10-tal 
meldingen en klachten binnen gekomen. Een aantal mensen hebben twijfels of de asverschuivingen zin hebben 
en vinden het onveilig. Door het college van burgemeester en schepenen werd in zitting van 09.11.2016 het 
volgende voorstel geformuleerd:  

 de asverschuiving ter hoogte van de houtzagerij Braet te elimineren 

 de asverschuiving tussen kilometerpunt 19 en de Otegemstraat te behouden, doch de lengte van de  
elementen te verminderen van 6m naar 3m en ter hoogte van deze elementen een strook te realiseren in 
de berm zodat de fietsers achterdoor kunnen rijden. 

Tot op heden hebben wij hierop geen antwoord ontvangen van AWV. Voor deze opstellingen werden 16 
nieuwe elementen aangekocht. De kostprijs per element bedraagt ongeveer € 100 incl. BTW. Het college van 
burgemeester en schepenen betreurt het ten zeerste dat deze gemeentelijke eigendom moedwillig beschadigd 
wordt. Sinds de opstelling van de asverschuivingen worden deze alle werkdagen door het personeel van de 
buitendienst gecontroleerd en indien nodig teruggeplaatst. Het college van burgemeester en schepenen vraagt 
aan de CD&V-fractie wat hun idee is om de verkeersveiligheid te verbeteren in de Hendekenstraat. 
De CD&V-fractie vindt de zichtbaarheid niet goed genoeg. Dit heeft ook te maken met de hoge haag voor de 
mensen die richting N49 rijden. Het blijft een belangrijke verbinding voor wie naar Boekhoute of Bassevelde 
moet, ook voor zwaar verkeer. Door de asverschuivingen is het zeer smal. Dit is een afweging die moet 
gemaakt worden. 
Het college van burgemeester en schepenen zal na de evaluatie met AWV via een hoorzitting in dialoog gaan 
met de bevolking om een oplossing te vinden op lange termijn. 

20. INTERPELLATIE : VERLICHTINGSPALEN KOUDEKERKESTRAAT / BOTERZANDESTRAAT / WEVELSWALESTRAAT. 
De Raad, 
CD&V heeft twee legislaturen terug aan de toenmalige schepen van SamenPlus, verantwoordelijk voor 
nutsvoorzieningen, gevraagd om de verlichtingspalen in de Koudekerkestraat, Boterzandestraat en 
Wevelswalestraat te Boekhoute aan te pakken. Vandaag zijn de verlichtingspalen volledig verroest zoals te zien 
was op de foto in het dossier. Het geeft een verloederd uitzicht aan de buurt. Welke maatregelen kunnen 
hiertegen genomen worden? 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er In het budget 2017 voldoende krediet is 
voorzien voor de vervanging van deze verlichtingspalen. De verlichtingspalen zullen vernieuwd worden door 
LED-verlichting welke al dan niet kunnen gedimd worden. Er worden door Eandis 26 palen voorzien. De 
kostprijs hiervoor bedraagt € 28.596,13. 
 
21. INTERPELLATIE : AFSCHAKELPLAN ENERGIESCHAARSTE. 
De Raad, 
CD&V stelt vast dat het federaal afschakelplan energieschaarste sinds 2014 van toepassing is op onze 
gemeente. Welke invloed heeft het feit dat er nu zes windturbines op ons grondgebied staan voor de 
positie van Assenede in dat afschakelplan? 
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de vraag doorgegeven is aan de dienst 
noodplanning van de provincie, die het op hun beurt hebben doorgespeeld aan het nationaal niveau. Tot op 
heden is er nog geen antwoord gekomen. Het antwoord zal via mail aan de fractieleiders worden bezorgd. 
Het college denkt dat dit niet veel verschil zal maken omdat de industrie voorrang krijgt in onze streek. 
 

Varia 
 
N-VA vraagt wanneer er iets zal gedaan worden aan het herstel van een OCMW-appartement in het Groentjen. 
Volgens N-VA is bovendien het brandalarm al 2 maanden buiten dienst.  
De voorzitter antwoordt dat dit probleem ook op de OCMW-raad is besproken. De gunning heeft een tijdje 
geduurd omdat de eerste aannemer duurder was dan wat we van de verzekering gingen terug krijgen. Er is een 
nieuwe aannemer gezocht die een stuk goedkoper is en het werk kan uitvoeren voor een bedrag dat lager is 
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dan de verzekering. De opdracht is gegund maar nu blijkt dat er een levertijd is van 8 tot 10 weken voor het 
nieuwe raam dat moet geplaatst worden. Van het defecte brandalarm hebben we geen weet. Dat zal 
nagevraagd worden bij de technische dienst en zo snel mogelijk opgelost worden.  
 
MEDEDELING 
De voorzitter deelt mee dat de volgende gemeenteraad gepland is op 15.12.2016 om 20.00 u 
 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten 
 
 
 
 
 
 
 
F. WILLEMS Ph. DE CONINCK 
Gemeentesecretaris, Burgemeester-voorzitter, 
 


