Gemeenteraad van 19.12.2019
Notulen
Aanwezig
Lieven Rummens
Voorzitter gemeenteraad
Philippe De Coninck
Burgemeester
Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé
Schepenen
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Dominique Buysse,
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke,
Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme
Gemeenteraadsleden
Frederik Willems
Algemeen directeur
Verontschuldigd
Nic Van Zele
Gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 23 (deel), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39
Lieselotte Van Hoecke
Gemeenteraadslid verontschuldigd voor agendapunt 35 (deel), 36, 37, 38, 39
Axl Van Boven
Gemeenteraadslid
Openbare zitting
3.

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 28.11.2019.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van donderdag, 28 november 2019 werden
voorgelegd en goedgekeurd.
4.

Goedkeuren van een addendum bij de budgetwijziging 2019/1.

Bevoegdheid


Het gemeentedecreet van 15.07.2005.
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Wetten en Reglementen



Besluit Vlaamse Regering beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s van
25.06.2010 en latere wijzigingen.
Ministerieel besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s van 01.10.2010
en latere wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten






Budgetwijziging 2019/1 AGB Assenede.
Besluit van de Raad van Bestuur van 26.06.2019 betreffende het vaststellen van de
budgetwijziging 2019/1 van het AGB Assenede.
Besluit van de gemeenteraad Assenede van 27.06.2019 betreffende het goedkeuren van de
budgetwijziging 2019/1 van het AGB Assenede.
Addendum, schema BW1, bij de budgetwijziging 2019/1.
Ontwerpbesluit van de Raad van Bestuur van 19.12.2019 betreffende het vaststellen van een
addendum bij de budgetwijziging 2019/1 van het AGB Assenede.

Verantwoording





Agentschap Binnenlands Bestuur liet ons weten dat schema BW1 behorend bij de
budgetwijziging 2019/1 van het AGB Assenede ontbrak in de bundel voorgelegd ter vaststelling
van de Raad van bestuur van 26.06.2019 en ter goedkeuring aan de gemeenteraad Assenede van
27.06.2019.
Bij het omzetten van de bundel budgetwijziging 2019/1 naar een pdf is dit schema BW1 eruit
gevallen.
Aangezien schema BW1 een officieel schema is, wordt deze ter vaststelling voorgelegd als
addendum bij de budgetwijziging 2019/1 in de Raad van Bestuur van 19.12.2019 en wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad Assenede van 19.12.2019.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het addendum, schema BW1, bij de budgetwijziging 2019/1 van het AGB Assenede, zoals in bijlage
bij dit besluit gevoegd, wordt goedgekeurd.
5.

Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025.

Wetten en Reglementen




Decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en provinciale besturen (BVR BBC).
Het ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC).
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Verwijzingsdocumenten



Meerjarenplan 2020-2025.
Ontwerpbesluit van de Raad van Bestuur van 19.12.2019 betreffende het vaststellen van het
meerjarenplan 2020-2025.

Verantwoording







De strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 van het
AGB Assenede werden opgemaakt en vastgelegd in het meerjarenplan voor de periode van 2020
tot 2025.
De autonome gemeentebedrijven maken hun meerjarenplannen op volgens hetzelfde concept
en dezelfde logica als hun moederbesturen.
Het AGB Assenede maakte daarom gebruik van de omgevingsanalyse van het gemeentebestuur
Assenede / OCMW Assenede.
De doelstellingenboom van het AGB Assenede is gebaseerd op de doelstellingenboom van het
gemeentebestuur Assenede / OCMW Assenede.
Het meerjarenplan van het AGB Assenede moet vastgesteld worden door de Raad van Bestuur
en voor goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad Assenede.
Het budget van het boekjaar 2020 is geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt
geïntegreerd in het meerjarenplan.

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
1 nee-stem (Stijn Van Hamme)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren)

BESLUIT
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Assenede, zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt
goedgekeurd.
6.

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement de Bijenkorf/ Bass'Cul 2020.

Wetten en Reglementen


Decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur.

Verwijzingsdocumenten




Gebruikersreglement Bass’Cul goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 25.10.2018.
Gebruikersreglement de Bijenkorf goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 31.01.2019.
Beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het Autonoom Gemeentebedrijf
Assenede goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 29.05.2019 en door de gemeenteraad
Assenede van 29.05.2019.
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Meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Assenede ter vaststelling door de Raad van Bestuur op
19.12.2019 en ter goedkeuring door de gemeenteraad Assenede op 19.12.2019 voorgelegd.
Prijssubsidiereglement de Bijenkorf/ Bass’Cul 2020 AGB Assenede.
Ontwerpbesluit van de Raad van Bestuur van 19.12.2019 betreffende het goedkeuren van het
prijssubsidiereglement de Bijenkorf/ Bass’Cul 2020 van het AGB Assenede.

Verantwoording










Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het
kalenderjaar 2020. Op basis van deze ramingen (MJP 2020-2025) heeft het Autonoom
Gemeentebedrijf Assenede vastgesteld dat de inkomsten uit het verlenen van recht op toegang
tot de eigen georganiseerde activiteiten in de Bijenkorf en in de Bass’Cul minstens € 98 000,00
(exclusief btw) voor het kalenderjaar 2020 moeten bedragen om de Bijenkorf/ Bass’Cul
economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede vanaf
1 januari 2020 de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de eigen
georganiseerde activiteiten in de Bijenkorf/ Bass’Cul te vermenigvuldigen met een factor 9,1.
De gemeente Assenede erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, op basis van deze
ramingen, de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de eigen
georganiseerde activiteiten in de Bijenkorf/ Bass’Cul moet vermenigvuldigen met een factor 9,1
om economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de sociaal, culturele functie van de Bijenkorf/ Bass’Cul wenst de
gemeente Assenede dat er tijdens het kalenderjaar 2020 geen prijsverhogingen doorgevoerd
worden ten aanzien van bezoekers van de Bijenkorf/ Bass’Cul. De gemeente Assenede wenst
immers de toegangsgelden te beperken opdat de Bijenkorf/ Bass’Cul toegankelijk is voor
iedereen. De gemeente Assenede verbindt er zich toe om voor de periode 1 januari 2020 tot en
met 31 december 2020 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van
prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Assenede bedraagt
de prijs (inclusief btw) die de bezoeker voor recht op toegang tot de eigen georganiseerde
activiteiten in de Bijenkorf/ Bass’Cul betaalt vermenigvuldigd met een factor 9,1.
Deze gesubsidieerde inkomgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden
tijdens het kalenderjaar 2020 in het kader van een periodieke evaluatie van de
exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede. In de mate er een
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente Assenede deze steeds documenteren
(bv. aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing).

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
1 nee-stem (Stijn Van Hamme)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren)
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BESLUIT
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gehecht aan het prijssubsidiereglement de Bijenkorf/ Bass’Cul 2020 van het
AGB Assenede met ingang van 01.01.2020.

7.

Goedkeuren van het prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2020.

Wetten en Reglementen
 Decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur.
Verwijzingsdocumenten
 Beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het Autonoom Gemeentebedrijf
Assenede goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 29.05.2019 en door de gemeenteraad
Assenede van 29.05.2019.
 Gebruikersreglement sporthal Assenede goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 26.05.2016.
 Meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Assenede ter vaststelling door de Raad van Bestuur op
19.12.2019 en ter goedkeuring door de gemeenteraad Assenede op 19.12.2019 voorgelegd.
 Prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2020 AGB Assenede.
 Ontwerpbesluit van de Raad van Bestuur van 19.12.2019 betreffende het goedkeuren van het
prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2020 van het AGB Assenede.
Verantwoording
 Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het
kalenderjaar 2020. Op basis van deze ramingen (MJP 2020-2025) heeft het Autonoom
Gemeentebedrijf Assenede vastgesteld dat de inkomsten uit het verlenen van recht op toegang
tot de sporthal Assenede minstens € 182 525,00 (exclusief btw) voor het kalenderjaar 2020
moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.
 Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede vanaf
1 januari 2020 de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de sporthal
Assenede te vermenigvuldigen met een factor 6,45.
 De gemeente Assenede erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, op basis van deze
ramingen, de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot de sporthal
Assenede moet vermenigvuldigen met een factor 6,45 om economisch rendabel te zijn.
 Rekening houdend met de sociale functie van de sporthal Assenede wenst de gemeente
Assenede dat er tijdens het kalenderjaar 2020 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten
aanzien van bezoekers van de sporthal Assenede. De gemeente Assenede wenst immers de
toegangsgelden te beperken opdat de sporthal Assenede toegankelijk is voor iedereen. De
gemeente Assenede verbindt er zich toe om voor de periode 1 januari 2020 tot en met
31 december 2020 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van
prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Assenede bedraagt
de prijs (inclusief btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met een
factor 6,45.
 Deze gesubsidieerde inkomgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden
tijdens het kalenderjaar 2020 in het kader van een periodieke evaluatie van de
exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede. In de mate er een
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente Assenede deze steeds documenteren
(bv. aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing).
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Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
1 nee-stem (Stijn Van Hamme)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren)

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gehecht aan het prijssubsidiereglement sporthal Assenede 2020 van het
AGB Assenede met ingang van 01.01.2020.
8.

Goedkeuren prijssubsidiereglement Jeugd- en Sportdomein Ter Walle 2020

Wetten en Reglementen


Decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur.

Verwijzingsdocumenten







Gebruikersreglement Ter Walle goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 26.05.2016.
Beheersovereenkomst tussen de gemeente Assenede en het Autonoom Gemeentebedrijf
Assenede goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 29.05.2019 en door de gemeenteraad
Assenede van 29.05.2019.
Meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Assenede ter vaststelling door de Raad van Bestuur op
19.12.2019 en ter goedkeuring door de gemeenteraad Assenede op 19.12.2019 voorgelegd.
Prijssubsidiereglement Jeugd- en Sportdomein Ter Walle 2020 AGB Assenede.
Ontwerpbesluit van de Raad van Bestuur van 19.12.2019 betreffende het goedkeuren van het
prijssubsidiereglement Jeugd- en Sportdomein Ter Walle 2020 van het AGB Assenede.

Verantwoording








Het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het
kalenderjaar 2020. Op basis van deze ramingen (MJP 2020-2025) heeft het Autonoom
Gemeentebedrijf Assenede vastgesteld dat de inkomsten uit het verlenen van recht op toegang
tot het Jeugd- en Sportdomein Ter Walle minstens € 31 500,00 (exclusief btw) voor het
kalenderjaar 2020 moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede vanaf
1 januari 2020 de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot het Jeugd- en
Sportdomein Ter Walle te vermenigvuldigen met een factor 3,2.
De gemeente Assenede erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, op basis van deze
ramingen, de huidige toegangsprijzen (inclusief btw) voor recht op toegang tot het Jeugd- en
Sportdomein Ter Walle moet vermenigvuldigen met een factor 3,2 om economisch rendabel te
zijn.
Rekening houdend met de sociale functie van het Jeugd- en Sportdomein Ter Walle wenst de
gemeente Assenede dat er tijdens het kalenderjaar 2019 geen prijsverhogingen doorgevoerd
worden ten aanzien van bezoekers van het Jeugd- en Sportdomein Ter Walle. De gemeente
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Assenede wenst immers de toegangsgelden te beperken opdat het Jeugd- en Sportdomein Ter
Walle toegankelijk is voor iedereen. De gemeente Assenede verbindt er zich toe om voor de
periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 deze beperkte toegangsgelden te
subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend
door de gemeente Assenede bedraagt de prijs (inclusief btw) die de bezoeker voor recht op
toegang betaalt vermenigvuldigd met een factor 3,2.
Deze gesubsidieerde inkomgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden
tijdens het kalenderjaar 2020 in het kader van een periodieke evaluatie van de
exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Assenede. In de mate er een
prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente Assenede deze steeds documenteren
(bv. aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing).

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
1 nee-stem (Stijn Van Hamme)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren)

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt goedkeuring gehecht aan het prijssubsidiereglement Jeugd- en Sportdomein Ter Walle 2020
van het AGB Assenede met ingang van 01.01.2020.

9.

Vaststellen van de financiële bijdrage 2020 aan de politiezone Assenede-Evergem.

Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41.

Wetten en Reglementen



De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd
op twee niveaus, in het bijzonder artikel 40, derde en zesde lid en artikel 71, eerste lid.
Het Koninklijk Besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening
en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone.

Verwijzingsdocumenten


De politiebegroting dienstjaar 2020 van de politiezone Assenede-Evergem.

Verantwoording


De gemeentelijke dotatie aan de meergemeente politiezone dient bepaald te worden zoals
vermeld in het Koninklijk Besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente
politiezone.
368




De dotatie aan de politiezone Assenede wordt in het meerjarenplan 2020-2025 voorzien op
algemene rekening 6490403 – beleidsitem 040000.
Het bedrag van de toelage voor het jaar 2020 wordt voor de gemeente Assenede bepaald op
€ 1.700.000,00.

Stemmen
Stemresultaat

14 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren)

BESLUIT
Artikel 1
De financiële bijdrage 2020 van de gemeente Assenede, zijnde € 1.700.000,00, vast te stellen en deze
aan de politiezone Assenede-Evergem toe te kennen.
Art. 2
De financieel directeur van de gemeente Assenede opdracht te geven om maandelijks een bedrag
van één twaalfde van bovenvermeld bedrag over te schrijven op de rekening van de politiezone
Assenede-Evergem.
Art. 3
Afschrift van dit besluit voor goedkeuring over te maken aan de Provinciegouverneur.
10. Aanpassen van de dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020.
Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen



De wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68.
Het Koninklijk Besluit van 19.04.2014 m.b.t het algemeen reglement op de boekhouding van de
hulpverleningszones.

Verwijzingsdocumenten



Het besluit van de gemeenteraad van 31.10.2019 m.b.t. het goedkeuren van de dotatie aan de
Hulpverleningszone Centrum voor het dienstjaar 2020.
Het overzicht van de exploitatie- en investeringsdotaties van de Hulpverleningszone Centrum
voor het dienstjaar 2020 zoals goedgekeurd door het zonecollege van de Hulpverleningszone
Centrum in zitting van 20.11.2019.

Verantwoording


De zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum heeft op 16 oktober 2019 het financieel
meerjarenplan goedgekeurd.
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Voor de gemeente Assenede werden hierin voor het jaar 2020 volgende dotaties opgenomen :
- voor exploitatie : € 675.540,68
- voor investeringen : € 56.407,75
- bijdrage pensioenen : € 3.641,67
Deze bedragen werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 31 oktober 2019.
Op 20 november 2019 werd een ontwerp van een herwerkt financieel meerjarenplan
goedgekeurd door het zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum waarbij de dotatie van
de zone Assenede vastgelegd werd als volgt :
- voor exploitatie : € 670.210,00
- voor investeringen : € 74.271,00
- bijdrage pensioenen : € 3.642,00
Deze wijziging zal aan de zoneraad worden voorgelegd in zitting van 22 januari 2020.
De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone Centrum dienen
goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat het aangepast financieel
meerjarenplan uitvoerbaar zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de
gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om het aangepaste
meerjarenplan definitief te kunnen goedkeuren.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum voor het jaar 2020 als volgt aan te passen :
- exploitatie : € 670.210,00
- investeringen : € 74.271,00
- bijdrage pensioenen : € 3.642,00
Art. 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de
Hulpverleningszone Centrum.
11. Vaststellen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaren 2020-2024.
Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3, 1e lid.

Wetten en Reglementen





De Grondwet, artikel 170 §4.
Het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992, artikel 464 §1, 1e lid.
Het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 2.1.4.0.2 en
artikel 3.1.0.0.4
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
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Verwijzingsdocumenten





De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2018 houdende het vaststellen van de
opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaar 2019.
De omzendbrief van de Vlaamse Regering KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit.
De omzendbrief KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van
de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
Het schrijven van de Vlaamse Belastingdienst van 16 oktober 2019 betreffende de
gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdeciem
verkeersbelasting aanslagjaar 2020.

Verantwoording


De financiële toestand van de gemeente.

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
1 nee-stem (Stijn Van Hamme)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren)

BESLUIT
Artikel 1
Er worden voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 jaarlijks, ten bate van de gemeente, 818
opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.
Art. 2
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse
Belastingdienst.
Art. 3
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
12. Vaststellen van de aanvullende belasting op de personenbelasting – aanslagjaren 2020-2024.
Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikels 40 §3, 1e lid.

Wetten en Reglementen




De Grondwet, artikel 170 § 4.
Het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992, artikel 464 tot en met 470/2.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Verwijzingsdocumenten


De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2018 houdende het vaststellen van de
aanvullende belasting op de personenbelasting – aanslagjaar 2019.
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Het schrijven van de Federale Overheidsdienst Financiën van 25 oktober 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit – begrotingsraming voor het jaar 2020.

Verantwoording


De financiële toestand van de gemeente.

Amendement Vlaams Belang



Artikel 1,3 en 4 uit het oorspronkelijke voorstel blijven behouden.
Artikel 2: De belasting wordt vastgesteld op 6% 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.

Stemmen over amendement Vlaams Belang:
Stemresultaat

1 ja-stem (Stijn Van Hamme)
13 nee-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren)

Stemmen over voorstel ontwerpbeslissing
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
1 nee-stem (Stijn Van Hamme)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren)

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 jaarlijks een aanvullende belasting op de
personenbelasting 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.
Art. 3
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door toedoen van het bestuur der
directe belastingen geschieden zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de
inkomstenbelasting 1992.
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Art. 4
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
13. Vaststellen van de milieubelasting voor gezinnen – aanslagjaren 2020-2024.
Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikels 40 §3, 1e lid.

Wetten en Reglementen



De Grondwet, artikel 170 §4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten


De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2018 houdende het vaststellen van de
milieubelasting voor gezinnen – aanslagjaar 2019.

Verantwoording



De financiële toestand van de gemeente.
Er wordt geopteerd om de gezinnen die op het grondgebied van de gemeente wonen of
verblijven te laten bijdragen in de gemeentelijke uitgaven met betrekking tot milieu.

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
1 nee-stem (Stijn Van Hamme)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren)

BESLUIT
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 en voor de duur van vijf jaar eindigend op 31 december 2024 wordt
jaarlijks, ten behoeve van de gemeente, een milieubelasting voor de gezinnen geheven.
Art. 2
De milieubelasting voor gezinnen is verschuldigd door ieder gezin of alleenstaande die op 1 januari
van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente woont of er verblijft.
Ook de gezinnen of alleenstaanden die de gemeente als tweede of tijdelijk verblijf bewonen zijn
belastbaar.
Vzw’s worden beschouwd als gezin.
Art. 3
Onder gezin wordt verstaan : een vereniging van twee of meer natuurlijke personen die, al dan niet
door familiebanden verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning of woongelegenheid op het
grondgebied van de gemeente wonen of er verblijven.
Onder alleenstaande wordt verstaan : de natuurlijke persoon die voor een woning of
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woongelegenheid op het grondgebied van de gemeente alleen is ingeschreven in het
bevolkingsregister of vreemdelingenregister of er alleen verblijft.
Onder wonen in de gemeente wordt verstaan : op 1 januari van het aanslagjaar ingeschreven zijn in
het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.
Onder verblijven in de gemeente wordt verstaan : op 1 januari van het aanslagjaar op het
grondgebied van de gemeente kunnen beschikken over een woongelegenheid zonder voor deze
woongelegenheid ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters.
Onder woongelegenheid wordt verstaan : elke private woongelegenheid die door de eigenaar of de
huurder ervan niet tot hoofdverblijf dient maar op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden
gebruikt.
Art. 4
De belasting bedraagt 50 euro per jaar per gezin en 30 euro per jaar voor alleenstaanden.
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 mei 2008, zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis 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.
14. Vaststellen van het toelagereglement inzake de milieubelasting voor gezinnen 2020-2024.
Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikels 40 en 41.
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Wetten en Reglementen


De beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2019 houdende het vaststellen van de
milieubelasting voor gezinnen – aanslagjaren 2020-2024.

Verwijzingsdocumenten


De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2018 houdende het vaststellen van het
toelagereglement inzake de milieubelasting voor gezinnen 2019.

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 januari 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 juli 1994
- de personen die een leefloon ontvangen
- de alleenstaanden met alle inwonende kinderen ten laste.

Stemmen
Stemresultaat

21 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele,
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals,
Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere)
1 nee-stem (Stijn Van Hamme)

BESLUIT
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 kan met betrekking tot de milieubelasting voor gezinnen
jaarlijks een toelage ten bedrage van 20 euro verleend worden aan :
- de personen die een verhoogde tegemoetkoming genieten inzake gezondheidszorg op basis van het
Koninklijk Besluit van 15 januari 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 juli 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 januari 2014 betreffende de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte
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verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
- bewijs dat men een leefloon geniet afgeleverd door het OCMW
- bewijs van het kinderbijslagfonds
Art. 3
De toelage wordt enkel toegekend aan personen die een belastingaanslag van 50 euro ontvingen.
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.
15. Vaststellen van de milieubelasting voor bedrijven - aanslagjaren 2020-2024.
Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen



De Grondwet, artikel 170 §4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten


De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2018 houdende het vaststellen van de
milieubelasting voor bedrijven – aanslagjaar 2019.

Verantwoording



De financiële toestand van de gemeente.
Er wordt geopteerd om de bedrijven die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn te
laten bijdragen in de gemeentelijke uitgaven met betrekking tot het milieu.
Aangezien deze uitgaven blijven stijgen en de belastingtarieven ongewijzigd bleven sinds het
aanslagjaar 2001 is het aangewezen ook deze tarieven te actualiseren.

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
9 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren, Stijn Van Hamme)
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BESLUIT
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 en voor de duur van vijf jaar eindigend op 31 december 2024 wordt
jaarlijks 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-, 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 voor 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 de 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
150 euro
. 2de klasse van hinderlijkheid
250 euro
ste
. 1 klasse van hinderlijkheid
350 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.
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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 bezwaar 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. 10
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 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.
16. Vaststellen van de belasting op tweede verblijven – aanslagjaren 2020-2024.
Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen



De Grondwet, artikel 170 § 4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten


De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2018 houdende het vaststellen van de
belasting op tweede verblijven – aanslagjaar 2019.

Verantwoording





De financiële toestand van de gemeente.
Het bestuur is van oordeel dat niet-permanent-bewoonde eigendommen aanleiding geven tot
een grotere zorg voor de veiligheid, het milieu en de openbare ruimte, hetgeen een financiële
weerslag heeft op het gemeentelijk budget.
Aangezien het bedrag van de belasting op de tweede verblijven reeds langer dan twintig jaar
ongewijzigd bleef is het bestuur van oordeel dat het aangewezen is dit belastingbedrag te
actualiseren.
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Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
9 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren, Stijn Van Hamme)

BESLUIT
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 en voor de duur van vijf jaar eindigend op 31 december 2024 wordt
ten behoeve van de gemeente jaarlijks 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 verblijfsgelegenheid 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.
Tenten, verplaatsbare caravans, woonaanhangwagens en garages worden niet als tweede verblijf
beschouwd.
Art. 3
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. 4
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor het vaststellen van de belastbaarheid.
Art. 5
Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 350 euro.
Art. 6
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 en ondertekende aangifte, is binnen 30 dagen te rekenen vanaf de
verzending van het aangifteformulier, in te dienen bij het gemeentebestuur.
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 kan 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
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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. 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 de 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 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. 10
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis 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.
17. Vaststellen van de belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake
springstoffen en ioniserende stralingen - aanslagjaren 2020-2024.
Bevoegdheid



De Grondwet, artikel 170 §4.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3, 1e lid.

Wetten en Reglementen





Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen.
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Het decreet van 25 januari 2017 houdende nadere regels tot implementatie van de
omgevingsvergunning.
Het Koninklijk Besluit van 23 september 1958 houdende het algemeen reglement betreffende
het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen.
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Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende het algemeen reglement op de bescherming van
de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende
stralingen.

Verwijzingsdocumenten


De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2018 houdende het vaststellen van de
belasting op de afgifte van omgevingsvergunningen en vergunningen inzake springstoffen en
ioniserende stralingen – aanslagjaar 2019.

Verantwoording



De financiële toestand van de gemeente.
Het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het omgevingsvergunningsdecreet
en daarmee vergelijkbare procedures inzake ioniserende stralingen en springstoffen vergt een
aanzienlijke inzet van de gemeentelijke middelen. Het is dan ook billijk deze inzet door te
rekenen aan degene op wiens initiatief en in wiens voordeel de meldings- en
vergunningsprocedures worden doorlopen.

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
9 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren, Stijn Van Hamme)

BESLUIT
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 wordt een belasting geheven op
meldingen en aanvragen bedoeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende omgevingsvergunning,
het Koninklijk Besluit van 23 september 1958 houdende het algemeen reglement betreffende het
fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen en het
Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende het algemeen reglement op de bescherming van de
bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen.
Art. 2
De belasting is verschuldigd door degene die de aanvraag of melding heeft ingediend en bij gebreke
daarvan de vergunninghouder of exploitant.
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Art. 3
De belasting bestaat uit een bedrag per dossiertype verhoogd met een bedrag per procedurestap.
Dossiertype

Gemeente is
Vlaamse overheid of
vergunningverlenende provincie is
overheid
vergunningverlenende
overheid

Melding van een ingedeelde inrichting of
activiteit

€ 15,00

-

Melding voor het uitvoeren van
stedenbouwkundige handelingen

€ 15,00

-

Aanvraag voor het houden van een
projectvergadering
(art. 8 omgevingsvergunningsdecreet)

€ 50,00

-

€ 125,00
€ 75,00

€ 125,00
€ 75,00

€ 50,00
€ 40,00

€ 50,00
€ 40,00

€ 150,00
€ 100,00

€ 150,00
€ 100,00

€ 75,00
€ 50,00

€ 75,00
€ 50,00

€ 75,00

€ 75,00

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor
een ingedeelde inrichting of activiteit :
- gewone procedure
- vereenvoudigde procedure
Indien een omgevingsvergunning voor een
ingedeelde inrichting of activiteit gecombineerd
wordt met een omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
is enkel het hoogste belastingbedrag van
toepassing.
Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor
het uitvoeren van stedenbouwkundige
handelingen :
- gewone procedure
- vereenvoudigde procedure
Indien een omgevingsvergunning voor een
ingedeelde inrichting of activiteit gecombineerd
wordt met een omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
is enkel het hoogste belastingbedrag van
toepassing.
Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor
het verkavelen van gronden :
- met aanleg wegenis
- zonder aanleg wegenis
Verzoek tot bijstelling van een
verkavelingsvergunning :
- met aanpassing wegenis
- zonder aanpassing wegenis
Vraag tot omzetting van een milieuvergunning
verleend voor 20 jaar naar een permanente
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vergunning
(art. 390 omgevingsvergunningsdecreet)
Verzoek tot bijstelling van de
milieuvoorwaarden

€ 75,00

€ 75,00

Melding van de overdracht van de vergunning
voor een ingedeelde inrichting of activiteit

€ 15,00

-

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest
(art. 5.3.1.VCRO)

€ 50,00

€ 50,00

€ 500,00

-

€ 75,00

€ 75,00

-

€ 15,00

Aanvraag planologisch attest
(art. 4.4.24 e.v. VCRO)
Vergunningsaanvraag springstoffen
(KB 23.09.1958)
Vergunningsaanvraag ioniserende stralingen

Procedurestap
- voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier : € 25,00
- voor het publiceren van berichten van bekendmaking in het kader van een openbaar onderzoek in
dag- of weekbladen : de publicatiekosten
- voor het in kennis brengen van kadastrale eigenaars en omwonenden : het bedrag van de
aangetekende zendingen
- voor het organiseren van een informatievergadering (art. 25 omgevingsvergunningsbesluit) :
€ 125,00
Art. 4
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 5
De belastingschuldige kan tegen de aanslag een bezwaarschrift 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.
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden met betrekking tot het
bezwaarschrift dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift.
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 verzending van het
aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd binnen de vijftien kalenderdagen na
de indiening ervan.
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Art. 6
Onverminderd het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel 7, hoofdstukken 1, 3, 4 en 6
tot en met 9bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen en van artikel 126 tot en met 175 van
het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, van toepassing,
voor zover ze niet specifiek de inkomstenbelastingen betreffen.
Art. 7
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
18. Vaststellen van de belasting op de leegstand van woningen en gebouwen – aanslagjaren 20202024.
Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 22december 2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen






De Grondwet, artikel 170 § 4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en latere wijzigingen.
Het decreet van 14 oktober 2016 betreffende de wijziging van diverse decreten met betrekking
tot wonen.
De beslissing van de gemeenteraad van 30 november 2017 houdende het goedkeuren van het
gewijzigd reglement voor de opmaak van een leegstandsregister voor woningen en gebouwen.

Verwijzingsdocumenten


De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2018 houdende het vaststellen van de
belasting op de leegstand van gebouwen en woningen – aanslagjaar 2019.

Verantwoording



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

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
9 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren, Stijn Van Hamme)

BESLUIT
Artikel 1
§ 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 jaarlijks een gemeentebelasting gevestigd
op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn
opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
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De definities van woningen, gebouwen, leegstaande woning, leegstaand gebouw en
leegstandsregister zijn omschreven in artikel 1 van de beslissing van de gemeenteraad van 30
november 2017 houdende het goedkeuren van het gewijzigd reglement voor de opmaak van een
leegstandsregister voor woningen en gebouwen.
§ 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
§ 1.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.
§ 2.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.
§ 3.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 leegstaande woning
- 990,00 euro voor een leegstaand gebouw
- 75,00 euro voor een kamer
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 de woning, het gebouw of de kamer op de inventaris staat.
Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een woning, gebouw of kamer 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:
1e de belastingplichtige die eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere
woning;
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2e de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft of voor een langdurig verblijf
werd opgenomen in een psychiatrische instelling;
De vrijstellingen vermeld in § 1, 1e en § 1, 2e gelden slechts voor twee aanslagjaren
3e de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een
gerechtelijke beslissing;
4e 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:
1e gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan;
2e geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning of een
omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;
3e krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is bij een besluit vastgesteld
ontwerp van lijst tot bescherming als monument;
4e 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;
5e 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;
6e 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;
7e 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;
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.
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Art. 8
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 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.
19. Vaststellen van de gemeentelijke activeringsheffing – aanslagjaren 2020-2024.
Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen






De Grondwet, artikel 170 § 4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid met latere wijzigingen.
Het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 met later wijzigingen.
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Verwijzingsdocumenten


De beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2018 houdende het vaststellen van de
gemeentelijke activeringsheffing – aanslagjaar 2019.

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
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
9 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren, Stijn Van Hamme)
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BESLUIT
Artikel 1
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2024 jaarlijks 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 :
1e 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.
2e Kavels : de in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende
percelen.
3e 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.
4e Register van onbebouwde percelen : het register, vermeld in artikel 5.6.1. VCRO.
5e Sociale woonorganisatie : een organisatie, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 26e 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.
Art. 5
§1. Enkel de vrijstellingen opgenomen in dit artikel zijn van toepassing in de gemeente.
§ 2. Van de activeringsheffing zijn vrijgesteld :
1e 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.
2e De eigenaars van de onbebouwde bouwgrond in woongebied of onbebouwde kavel het eerste jaar
volgend op het jaar van verwerving.
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3e De sociale woonorganisaties en het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor VlaamsBrabant, vermeld in artikel 16 van het decreet van 25 juli 1992 houdende diverse bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1992.
4e 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 :
1e ingevolge de Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs van de pacht door alle middelen
rechtens mag geleverd worden;
2e ingevolge een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw
onmogelijk maakt;
3e 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
het resterende bedrag van de belasting onder de overige mede-eigenaars, in verhouding tot hun deel
in het perceel verrekend.
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.
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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 mei 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.
20. Vaststellen van de gemeentebelasting voor kermissen en markten op het gebruik van privaat en
openbaar domein.
Bevoegdheid
 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.
Wetten en Reglementen
 Wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van
openbare markten, gewijzigd bij wet van 04.07.2005 en wet van 20.06.2006.
 KB van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten.
 KB van 24.09.2012 betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en
ambulante activiteiten in kermisgastronomie.
 Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid art. 253.
 Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen.
Verwijzingsdocumenten
 Het gemeenteraadsbesluit dd. 20.12.2018 betreffende vaststellen belastingen kermissen en
markten.
Verantwoording
 Het gemeenteraadsbesluit van 20.12.2018 heeft betrekking op de periode van 01.01.2019 tot en
met 31.12.2019. Het is aangewezen deze belasting op de inname openbaar en privaat domein
voor kermissen en markten verder te heffen.
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De kermissen zorgen voor bijkomend administratief werk.
De financiële toestand van de gemeente.
Het KB van 24.09.2012 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en
ambulante activiteiten in kermisgastronomie, voorziet contracten van 5 jaar. Het is aangewezen
de geldigheidsduur van de belasting en de duur van het contract op elkaar af te stemmen. De
contracten van de kermisattracties werd in 2018 toegekend voor de duur van 2018 tot en met
2022. Dus is het aangeraden om de belasting af te stemmen tot 2022.
De tussenkomst van de N-VA-fractie op de gemeenteraad van 20.12.2018.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Van 01.01.2020 tot en met 31.12.2022 wordt een gemeentebelasting geheven voor kermissen en
markten op het gebruik van privaat en openbaar domein.
Art. 2
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het privaat of openbaar domein.
Art. 3
De belasting wordt als volgt samengesteld:
- € 10,00 per dag per kraam ten laste van personen die met een handels-,
publicitair- en beroepsdoeleinde een plaats wensen in te nemen buiten de
wekelijkse & jaarlijkse marktdagen op het openbaar domein.
- € 10,00 per dag per kraam ten laste van personen die een plaats op het privaat
domein innemen, dat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met
enerzijds de verkoop of anderzijds de consumptie op de openbare weg.
- € 25,00 per dag voor de opstelling van een circus op het openbaar domein.
- € 0,50 per dag per lopende meter voor de gewone dinsdagmarktkramers.
- € 5,00 per dag per kraam voor de kramers die een standplaats wensen op de
diverse jaarmarkten en avondmarkten.
- voor kermisattracties tijdens de vastgelegde kermissen (bedragen per kermis)
° € 75,00 voor grote attracties, nl. autoscooter, lunapark
° € 50,00 voor molens (rupsmolen, kindermolen)
° € 30,00 voor spelkramen (visspel, prikballon, touwtje trek, ballen gooien,
schietkraam)
° € 20,00 voor frituur, gebak, hamburger, hotdog, suikerspin, wafel …
- voor kermisattracties buiten de vastgelegde kermissen – kerstmarkten
° € 50,00 per dag voor grote attracties (autoscooter, lunapark)
° € 20,00 per dag voor molens (rupsmolen, kindermolen)
° € 10,00 per dag voor spelkramen (visspel, prikballon, touwtje trek, schietkraam, ballen gooien)
° € 10,00 per dag voor frituur
Art. 4
Elk deel van een vierkante meter of lopende meter wordt als volledige vierkante meter
of lopende meter beschouwd.
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Alleen de aangestelden van de gemeente zijn bevoegd om het aantal ingenomen meters of vierkante
meters te berekenen.
Art. 5
Verenigingen en gemeentelijke raden gevestigd in Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo
worden vrijgesteld van belasting voor inname van het openbaar domein.
Bij inname van het openbaar domein voor organisatie van rommelmarkten, georganiseerd n.a.v.
festiviteiten door/of in samenwerking met het gemeentebestuur en gemeentelijke feestcommissie
worden de niet-professionele deelnemers (personen die niet in bezit zijn van een machtiging)
vrijgesteld van het betalen van belasting.
Art.6
De belasting van de gewone dinsdagmarktkramers wordt per kwartaal geïnd, tegen afgifte van een
betalingsbewijs.
De andere belastingen dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer van het
gemeentebestuur.
Art.7
De belastingsplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester
en schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en worden
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. De indiening van
het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf
de datum van de contante inning van de belasting of, indien de belasting werd ingekohierd, binnen
een termijn 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 15 dagen na de indiening
ervan.
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord 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 (vestiging en invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3
(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9 bis
(rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder nalatigheids- en moratoriumintresten;
rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft onder meer de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 9
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
- de provinciale afdeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur
- de gemeentelijke Dienst Financiën
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21. Vaststellen van het belastingsreglement op het plaatsen van IBA's (individuele systemen voor
behandeling van afvalwaters).
Bevoegdheid


Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen




















Artikel 170 § 4 van de Grondwet.
De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
en latere wijzigingen.
Het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De Europese kaderrichtlijn Water van 22.12.2000 welke tot doel stelt om de watervoorraden, de
waterbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving veilig te stellen.
Het decreet van 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 01.06.1995 betreffende de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II) en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10.03.2006 betreffende de vaststelling van de regels
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de
vaststelling van de zoneringsplannen.
Het ministerieel besluit van 24.06.2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de
gemeente Assenede.
Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28.05.2010 en 17.02.2012.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 08.04.2011 houdende het algemeen
waterverkoopreglement, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 06.12.2013 en
05.02.2016, waardoor sinds 01.07.2011 een keuring voor de privéwaterafvoer verplicht is in de
volgende gevallen :
- voor de eerste ingebruikname
- bij belangrijke wijzigingen
- na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid op verzoek van de exploitant
- bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 28.06.2011 betreffende de keuring van
binnen-installaties en de privéwaterafvoeren.
Het ministerieel besluit van 20.08.2012 tot vaststelling van de code van de goede praktijk voor
het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 05.07.2013 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet van
25.04.2014.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 18.12.2015 betreffende de vaststelling van de
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met begrip van het
maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en
de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
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Verwijzingsdocumenten






Het gemeenteraadsbesluit van 21.12.2006 betreffende de goedkeuring van de overeenkomst
tussen de gemeente Assenede en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
overeenkomstig art. 6 par. 3 van het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending :
- vaststelling van een bijdrage voor de opvang en het transport van afvalwater.
- vaststelling bijdrage voor de eigen waterwinners.
- goedkeuren machtiging schepencollege tot ondertekening overeenkomst.
Het gemeenteraadsbesluit van 22.11.2007 betreffende het goedkeuren van de overeenkomst
met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening in het kader van de uitbouw, het beheer
en het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel te Assenede.
Het gemeenteraadsbesluit van 28.11.2019 betreffende het subsidiëren van particulier te
plaatsen IBA’s (individueel systeem voor behandeling van afvalwaters).

Verantwoording






Overwegende dat de gemeente Assenede het plaatsen van IBA’s op zijn grondgebied wenst te
bespoedigen.
Overwegende dat volgens het ministerieel vastgelegd zoneringsplan er 435 IBA’s moeten
geplaatst worden op het grondgebied van gemeente Assenede.
Overwegende dat het gebiedsdekkende uitvoeringsplan voorziet in het verplicht plaatsen van :
- 77 IBA’s met prioriteit 1 (IBA’s gelegen in kwetsbaar gebied volgens de Milieu-impactkaart (MI)
en IBA’s opgenomen op het een gemeentelijke subsidieringsprogramma (GIP)) tegen eind 2017
- 64 IBA’s met prioriteit 1 en 2 tegen eind 2021.
- 294 tegen 2027
Overwegende dat de kaderrichtlijn bepaalt dat tegen uiterlijk 2027 alle oppervlaktewateren over
een goede ecologische kwaliteit dienen te beschikken. Men gaat er vanuit dat de sanering van de
huishoudelijke afvalwaters één van de vereisten is om deze goede ecologische kwaliteit te
bereiken.

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
9 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren, Stijn Van Hamme)

BESLUIT
Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op het niet tijdig
plaatsen van een individueel systeem voor behandeling van afvalwaters (IBA).
Art. 2
De belasting betreft:
1. Het plaatsen van een IBA tegen uiterlijk 01.01.2017 voor zover deze gelegen is in een gebied
aangeduid met prioriteit 1 (IBA’s gelegen in kwetsbaar gebied volgens de Milieu-impactkaart (MI)
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en IBA’s opgenomen op een gemeentelijk subsidieringsprogramma (GIP)) volgens het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
2. Het plaatsen van een IBA tegen uiterlijk 31.12.2021 voor zover deze gelegen zijn in een gebied
aangeduid met prioriteit 1 en 2 volgens het gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
De belasting is verschuldigd indien één van bovenstaande voorwaarden niet is vervuld.
Art. 3
De belastingplichtige is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die op 1 januari van het
aanslagjaar eigenaar is van een geheel of gedeeltelijk verhard perceel of gebouw, dat zich in een van
de in artikel 2 opgesomde gebieden van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan bevindt voor het
plaatsen van een IBA.
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het gebouw op 1 januari van het aanslagjaar.
Indien er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door
de erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker.
Art. 4
De belasting wordt vastgelegd op een forfaitair bedrag van € 500 per jaar, per gebouw. Deze
belasting is ondeelbaar en progressief en zal ieder jaar vermeerderd worden met € 500 tot en met
het jaar waarin door een erkend labo wordt vastgesteld dat het geloosd afvalwater voldoet aan de
algemene voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater gelegen in het individueel te
optimaliseren buitengebied, terug te vinden onder Art. 6.2.2.4.1. van het VLAREM II.
Art. 5
Het belastbaar feit ontstaat wanneer:
1. Een IBA niet tegen uiterlijk 01.01.2021 geplaatst werd voor zover deze gelegen is in een
gebied aangeduid met prioriteit 1 (IBA’s gelegen in kwetsbaar gebied volgens de Milieuimpactkaart (MI) en IBA’s opgenomen op een gemeentelijk subsidieringsprogramma (GIP))
volgens het gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
2. Een IBA niet tegen uiterlijk 31.12.2021 geplaatst werd voor zover deze gelegen is in een
gebied aangeduid met prioriteit 1 en 2 volgens het gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
Art. 6
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen
de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 7
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester
en schepenen dat handelt als bestuursoverheid. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend, binnen een termijn van
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Het bezwaar wordt gedagtekend en
ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:
1° de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de
belasting geheven wordt.
2° het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. Het vermeldt
eveneens of de belastingplichtige wenst gehoord te worden.
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Art. 8
Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur.

22. Vaststellen van de budgetwijziging nr. 2/2019.
Bevoegdheid


Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41.

Wetten en Reglementen






Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De omzendbrief BB 2018/2 van 20 juli 2018 van het Vlaams Ministerie van Binnenlands Bestuur
betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019.

Verwijzingsdocumenten





De beleidsnota.
De financiële nota.
De toelichting bij budgetwijziging nr. 2/2019.
Het advies van het MAT van 3 december 2019 inzake de budgetwijziging nr. 2/2019.

Verantwoording



In de voorliggende budgetwijziging werden een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd.
Met het oog op de start van BBC 2020 werden de kredieten overlopen. Er werden een aantal
investeringskredieten uit vorige dienstjaren geschrapt. Sommige kredieten worden hernomen in
het meerjarenplan 2020-2025, andere vervallen.

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
1 nee-stem (Stijn Van Hamme)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
Dimitri Van Vooren)

BESLUIT
Artikel 1
De budgetwijziging nr. 2/2019 zoals in bijlage vast te stellen.
Art. 2
De budgetwijziging nr. 2/2019 wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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23. Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025 (deel gemeente).
Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41.

Wetten en Reglementen





Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
De omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale
en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Verwijzingsdocumenten





De strategische nota.
De financiële nota.
De toelichting.
Het advies verleend door het MAT op 3 december 2019.

Verantwoording


Noodzaak tot het vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025.

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
1 nee-stem (Stijn Van Hamme)
7 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren)

BESLUIT
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025, deel gemeente, zoals in bijlage vast te stellen.
Art. 2
Het meerjarenplan wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
24. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld door de raad voor maatschappelijk
welzijn.
Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41.

Wetten en Reglementen




Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
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De omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale
en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Verwijzingsdocumenten


Het meerjarenplan 2020-2025 zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in
zitting van 19 december 2019.

Verantwoording



De gemeenteraad dient het deel van het meerjarenplan dat door de raad voor maatschappelijk
welzijn werd vastgesteld goed te keuren.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2019 houdende
vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025.

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
1 nee-stem (Stijn Van Hamme)
7 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren)

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist het deel van het meerjarenplan 2020-2025 dat door de raad voor
maatschappelijk welzijn werd vastgesteld in zitting van 19 december 2019, goed te keuren.
Art. 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
25. Opzeggen van het huidig beleidscontract van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute met
het centrum voor leerlingenbegeleiding Vrij CLB Meetjesland en goedkeuren van de nieuwe
samenwerkingsafspraken.
Bevoegdheid


Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 40.

Wetten en Reglementen




Decreet van 27.04.2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 14 en 117.
Decreet basisonderwijs van 25.02.1997, art. 62, par.1, 10°.
Besluit van de Vlaamse Regering van 01.06.2018 tot operationalisering van de
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding inzonderheid hoofdstuk 3, artikel 15.
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Verwijzingsdocumenten






Gemeenteraadsbeslissing dd. 29.03.2012 houdende goedkeuren van het beleidscontract
2012-2014 tussen het Vrij CLB Meetjesland en scholengemeenschap Meetjesland, stilzwijgend
verlengd tot 31.12.2019.
Schrijven van dhr. Manu Buysse, coördinerend directeur scholengemeenschap “Meetjesland”
waarbij advies wordt gegeven om samenwerkingsafspraken te maken met het Vrij CLB
Meetjesland.
Verslag Schoolraad dd. 09.12.2019.

Verantwoording














Door wijzigingen in de regelgeving moet het beleidscontract dat een school heeft afgesloten met
een CLB worden opgezegd vóór 31 december.
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn scholen die behoren tot het gesubsidieerd
gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het voltijds gewoon secundair onderwijs,
buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs en op de leertijd
samenwerkingsafspraken moet maken om erkend te worden of te blijven.
De school is een eerste actor binnen de leerlingenbegeleiding en moet de schoolinterne
leerlingenbegeleiding op zich nemen.
De school werkt hiervoor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding uit, dat een invulling
en uitwerking in alle fasen van het zorgcontinuüm per begeleidingsdomein omvat.
De school is de eindverantwoordelijke van het beleid op leerlingenbegeleiding voor iedere fase
van het zorgcontinuüm en wordt voor de uitvoering van de taken ondersteund door
schoolexterne instanties.
De school moet samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en moet
daarom het initiatief nemen tot het maken van samenwerkingsafspraken met een centrum.
Het beleidscontract met het Vrij CLB Meetjesland, goedgekeurd bij besluit van 29.03.2012, werd
opgezegd uiterlijk 31.12.2019 en er moeten met ingang van 01.01.2020 samenwerkingsafspraken
gemaakt worden met een centrum voor leerlingenbegeleiding.
Er wordt geopteerd om de samenwerking met het Vrij CLB Meetjesland te behouden.
Het overleg tussen de directies van de scholen van scholengemeenschap “Meetjesland” en het
Vrij CLB Meetjesland heeft geleid tot samenwerkingsafspraken.
Op voorstel van de directeur van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het huidig beleidscontract van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute met het Vrij CLB
Meetjesland wordt opgezegd.
Art.2
De nieuwe samenwerkingsafspraken tussen gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute en Vrij CLB
Meetjesland, zoals toegevoegd in bijlage, worden goedgekeurd en gaan in op 01.09.2020.
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26. Beslissen over planologisch attest Lippens Bouw Bvba.
Bevoegdheid


Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.

Wetten en Reglementen


De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.4.25.

Verwijzingsdocumenten












De aanvraag tot planologisch attest, ingediend door Lippens Bouw Bvba.
Het plan bestaande toestand.
Het plan vergunningentoestand.
Het plan werken korte termijn.
Het plan werken lange termijn.
Het advies Departement Landbouw en Visserij.
Het advies Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen.
Het advies Departement Omgeving.
Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen.
Het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.
De behandeling van de ingekomen adviezen en bezwaren en het advies door de Gecoro.

Verantwoording










Volgens de planologische voorzieningen van het bij KB dd. 14.09.1977 goedgekeurd gewestplan
Gentse en Kanaalzone, is het goed gelegen in een 50 m-woongebied met landelijk karakter,
gevolgd door landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het bedrijfsterrein spreidt zich over
beide bestemmingszones.
Lippens Bouw Bvba, Nieuwe Boekhoutestraat 76A te 9968 Bassevelde dient een aanvraag tot
planologisch attest in met als doel het aannemingsbedrijf van algemene bouwwerken op korte
en lange termijn uit te breiden.
Op korte termijn worden volgende stedenbouwkundige werken of handelingen gevraagd:
- regularisatie van het ingenomen achterliggend terrein in landschappelijk waardevol agrarisch
gebied
- oprichten van een bijkomende loods van 705 m² in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
- aanleg van een 12 m brede verharding achter de loodsen, in landschappelijk waardevol
agrarisch gebied, in functie van buitenopslag, personeelsparking en circulatiezone
- groenbuffer van 7,00 m met infiltratievoorziening van ± 100 m²
Op lange termijn worden volgende stedenbouwkundige werken of handelingen gevraagd:
- bestendiging van de bedrijfssite met oprichten modelwoning, bureau, afzonderlijke garage en
tuingebouw
- eventueel omvormen van de bestaande paardenstal naar loods voor opslag
- gedeeltelijke wijziging van grindverharding naar betonverharding
De aanvraag tot planologisch attest wordt als volgt gemotiveerd:
- huidige onmogelijkheid om een groot deel van het materiaal binnen te stallen;
- het rechtsaanpalend landbouwbedrijf reikt met zijn bedrijfsgebouwen veel dieper in de open
ruimte;
- het bestaand bedrijf en de gevraagde uitbreiding zorgt voor lokale tewerkstelling;
- de huidige en geplande bedrijfsactiviteiten beperken zich tot opslag;
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- via het in opmaak zijnde gemeentelijk RUP ‘site ECA Leegstraat’ wordt een zone van ± 7.423 m²
herbestemd van zone voor ambachtelijke bedrijven naar agrarisch gebied. Een deel hiervan kan
worden gebruikt ter compensatie van de uitbreidingsbehoefte van het bedrijf Lippens Bouw
Bvba.
De basiscriteria voor een aanvraag tot planologisch attest zijn:
1. het bedrijf is milieuvergunnings- of milieumeldingsplichtig;
2. het is een bestaand, niet verkrot en hoofdzakelijk vergund bedrijf.
Aan het 1ste criterium is voldaan op basis van de dd. 30.08.2016 verleende aktename
milieumelding.
Ook aan het 2de criterium is voldaan gelet op de verleende stedenbouwkundige vergunningen
voor de woning en 2 loodsen (behoudens het afdak aan één van de loodsen).
Het advies van Departement Landbouw en Visserij dd. 29.08.2019 is ongunstig.
Het advies van de Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen dd. 11.09.2019 is ongunstig.
Het advies van Departement Omgeving dd. 06.08.2019 is ongunstig.
Het advies van het college van burgemeester en schepenen dd. 10.09.2019 is gunstig.
Het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar dd. 10.09.2019 is ongunstig.
Het advies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening dd. 07.11.2019 is ongunstig.
De commissie geeft wel aan dat zij een gunstig advies kunnen geven voor volgende uitbreiding in
agrarisch gebied:
- de oppervlakte van de nieuwe loods mag maximum 50 % zijn van de vergunde
bedrijfsgebouwen in woonzone (woning niet meegerekend);
- de achtergevel van de paardenstal moet worden beschouwd als de uiterste grens van de
uitbreiding, ook wat verharding betreft;
- indien een positief planologisch attest wordt afgeleverd, dient in het op te maken RUP worden
aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor het bedrijf bij stopzetting.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Met betrekking tot de aanvraag tot planologisch attest van het bedrijf ‘Lippens Bouw Bvba’,
gevestigd te 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 76A, kadastraal gekend 3de Afdeling, Sectie B,
nrs. 704/b, 706/f, 706/g, 707/b, 708/a, 709/a, en 710/d, wordt het volgende beslist:
Voor de voorliggende aanvraag tot planologisch attest wordt een negatief planologisch attest
afgeleverd.
De gemeenteraad sluit zich echter aan bij het advies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke
ordening dd. 07.11.2019. Er kan bij een nieuwe aanvraag tot planologisch attest een positief attest
worden verleend mits de aanvraag voldoet aan volgende voorwaarden:
 De oppervlakte van de nieuw te bouwen loods mag maximum 50 % zijn van de vergunde
bedrijfsgebouwen in woonzone (woning niet meegerekend)
 De achtergevel van de vergunde paardenstal moet worden beschouwd als de uiterste grens
van de uitbreiding, ook wat verharding betreft
 Na aflevering van een positief planologisch attest dient in het op te maken RUP te worden
aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor het bedrijf bij stopzetting
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27. Goedkeuren van het tracé van de nieuwe wegenis aan de Ertveldesteenweg te Oosteeklo naar
aanleiding van het groepswoningbouwproject voor 19 woningen.
Bevoegdheid


Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017.

Wetten en Reglementen


De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.25.

Verwijzingsdocumenten











Een uittreksel uit het gewestplan voor de site.
Het inplantingsplan van het groepswoningbouwproject.
Het plan van de aan te leggen wegenis.
Het plan van de aan te leggen riolering.
Het masterplan.
De adviesvraag aan Agentschap Wegen en Verkeer en het advies.
De adviesvraag aan Brandweerzone Centrum en het advies.
De adviesvraag aan de Isabellapolder.
Het hydraulisch en technisch pré-advies van Aquafin (Riopact).
De legende bij het wegenisplan.

Verantwoording














Het dossier omvat een groepswoningbouwproject met een woonerfkarakter voor 19 woningen
met inbegrip van aanleg van wegenis- en rioleringswerken. De projectsite is omsloten door
bebouwing langsheen de Ertveldesteenweg ten noorden, de dorpskern van Oosteeklo ten
westen, een gerealiseerde verkaveling ten zuiden en de Oosteeklose Beek ten oosten.
Het bouwproject, dat volledig uitgewerkt en gefaseerd gerealiseerd zal worden, situeert zich op
een isoleerbaar deel van het woonuitbreidingsgebied aan de Ertveldesteenweg en de nieuwe
wegenis is voorzien vanuit de Ertveldesteenweg tussen de huisnummers 15 en 19.
Woonuitbreidingsgebieden zijn bestemd voor groepswoningbouw. Dit houdt in: het gelijktijdig
oprichten van verschillende woningen op één werf waarbij een ruimtelijke en architecturale
samenhang voorhanden is.
In artikel 5.1.1 van het KB van 28 december 1972 is bepaald dat “de woonuitbreidingsgebieden
uitsluitend bestemd zijn voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening
van het gebied niet heeft beslist, en zolang ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de
uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met
waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.” Volgens artikel 5.1.1 van het
Inrichtingsbesluit kan een woonuitbreidingsgebied dus als volgt worden ontwikkeld: hetzij voor
groepswoningbouw, hetzij via een “ordening van het gebied”.
Het bouwproject omvat 1 halfopen bebouwing aan de straat (lot 1), 3 x 4 koppelwoningen (loten
2-5, 6-9 en 10-13), 1 x 5 koppelwoningen (loten 15-19) en 1 vrijstaande woning (lot 14).
Het terrein staat kadastraal gekend als ASSENEDE (Oosteeklo), Afdeling 2, Sectie C, nrs. 105/p/2,
82/d, 82/L en 83/L
Het terrein is deels gelegen in woongebied en grotendeels in woonuitbreidingsgebied.
Het gedeelte van het bouwproject gelegen in woonuitbreidingsgebied wordt ontsloten via de
nieuwe wegenis in waterdoorlatende verharding. Deze wegenis wordt in T-vorm aangelegd.
Aan de toegang tot de nieuwe wegenis vanuit de Ertveldesteenweg werd, op vraag van het
college, een verkeersdrempel voorzien om het kruispunt te beveiligen. De wegbeheerder van de
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Ertveldesteenweg, Agentschap Wegen en Verkeer stelt echter in hun advies dat de verhoogde
inrichting uit de omgevingsvergunning dient te worden gesloten. Dit moet vooraf voor advies
worden voorgelegd aan de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid.
Aan de rechterzijde van het voorliggende groepswoningbouwproject, gezien vanuit de
Ertveldesteenweg, bevindt zich in dit binnengebied nog een uitbreidingsmogelijkheid die in de
toekomst, mits doortrekken van de wegenis, kan worden gerealiseerd (zie masterplan). Deze
uitbreidingsmogelijkheid vormt ± 1/3 van de oppervlakte van het volledige binnengebied, de
projectsite 2/3. Het is aangewezen dat de buffercapaciteit van de geplande wadi nu reeds wordt
gerealiseerd in functie van het volledige binnengebied (dus + 1/3 van de totale oppervlakte).
Inzake riolering wordt het RWA aangesloten op waterloop 08.255 mits voorafgaande
infiltratievoorziening en het DWA wordt aangesloten op de collector in de Ertveldesteenweg.
Het Agentschap Wegen en Verkeer gaf op 20.08.2019 een gunstig advies mits de verhoogde
inrichting uit de omgevingsvergunning wordt gesloten (dit is een bevoegdheid van het
Agentschap).
Brandweerzone Centrum gaf op 18.08.2019 een gunstig advies mits te voldoen aan de in hun
advies vermelde maatregelen en reglementeringen.
Op 22.07.2019 werd advies gevraagd aan de Isabellapolder. Zij hebben geen advies gegeven.
Aquafin (Riopact) gaf op 12.08.2019 een gunstig advies met voorwaarden.
De gemeentelijke technische dienst gaf op 12.11.2019 een gunstig advies: het rioleringsstelsel
voldoet aan het hydraulisch advies. De materiaalkeuzes voor zowel de riolering als de wegenis
worden aanvaard.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het tracé van de ontworpen wegenis en de ontworpen riolering voor het groepswoningbouwproject
Bvba FB Bouwteam, gelegen te 9968 Oosteeklo, aan de Ertveldesteenweg en kadastraal gekend
onder ASSENEDE (Oosteeklo), Afdeling 2, Sectie C, nrs. 105/p/2, 82/d, 82/L en 83/L wordt
goedgekeurd, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
- de adviezen van Agentschap Wegen en Verkeer en van Brandweerzone Centrum en het hydraulisch
en technisch pré-advies van Aquafin (Riopact), die als bijlage integraal deel uitmaken van dit besluit,
dienen strikt te worden nageleefd
- de wadi dient nu reeds te worden aangelegd met de nodige buffercapaciteit voor de volledige
oppervlakte van het binnengebied (dus + 1/3 van de totale oppervlakte) en dit op kosten van de
projectontwikkelaar
- op het rioleringsplan takt de RWA-leiding af. Deze dient even ver te worden doorgetrokken als de
DWA-leiding
- de voorziene verkeersdrempel ter hoogte van de toegang tot de nieuwe wegenis, wordt voorlopig
uit de goedkeuring gesloten gelet op het bindend advies van Agentschap Wegen en Verkeer
- de aanvrager/ontwerper dient uiterlijk tegen 31.01.2020 de gegevens en documenten, zoals
aangegeven in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer, aan het Agentschap te bezorgen om
voor advies voor te leggen aan de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid
- bij een gunstig advies van de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid dient de verkeersdrempel
gelijktijdig met de wegeniswerken te worden uitgevoerd op kosten van de projectontwikkelaar.
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28. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen Energiehuis Veneco, gemeente
Assenede en SOM vzw.
Bevoegdheid


Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 – artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen




Besluit van de Vlaamse regering van 14.12.2018 over de uitbreiding van de taakstelling van de
Energiehuizen.
Besluit van de Vlaamse regering van 16.11.2018 over het Lokaal Woonbeleid.
Besluit van de Vlaamse regering van 17.05.2019 over het beheer van de leningen van het
noodkoopfonds.

Verwijzingsdocumenten



Het gemeenteraadsbesluit van 26.09.2019 over het goedkeuren van de overeenkomst tussen de
gemeente Assenede en de SOM vzw.
Het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst tussen het Energiehuis Veneco, de gemeente
Assenede en SOM vzw.

Verantwoording












Veneco is door het Vlaams Energieagentschap erkend als Vlaams Energiehuis voor de
deelnemende gemeenten Aalter, Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Eeklo, Evergem,
Gavere, Kaprijke, Lochristi, Lievegem, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Laureins,
Wachtebeke, Zelzate en Zulte.
Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering werd de taakstelling van het Energiehuis
Veneco uitgebreid. Voortaan krijgt Veneco naast het verstrekken van de Vlaamse Energielening
van de Vlaamse regering o.a. ook de volgende taken toebedeeld:
- Beheren van de lening in kader van het noodkoopfonds
- De organisatie van laagdrempelige energieloketten in elke deelnemende gemeente
De gemeente Assenede heeft reeds een overeenkomst met SOM vzw voor het inrichten van een
woonloket. De taakinhoud van het energieloket kan hier naadloos bij aansluiten.
Door het vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst tussen Energiehuis Veneco, de
gemeente en SOM vzw, wordt de huidige dienstverlening bestendigd en uitgebreid. Naast het
aanbod van de energielening, wordt er bijkomend een energieloket in de gemeente gerealiseerd,
waar inwoners op een laagdrempelige manier worden geïnformeerd, gesensibiliseerd en
ontzorgd. Zo wordt een verhoogde kwalitatieve energetische renovatiegraad op het grondgebied
van de gemeente nagestreefd, in lijn met het gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid.
De energieloketten in de gemeenten zullen worden gerealiseerd conform het Plan van Aanpak
2019-2021.
Het Vlaams Energielandschap stelt jaarlijks 122.000 euro ter beschikking aan Veneco voor het
realiseren van energieloketten in de aangesloten gemeenten. Dit bedrag wordt als volgt ingezet:
- Organisatie en coördinatie (Veneco) – 40.000 euro
- Expertise (Som vzw) – 15.000 euro
- Lokale energieloketten - 65.000 euro (0,44 per huishouden)
Aan de gemeente wordt jaarlijks € 2.657,00 toegekend voor het inrichten van het energieloket.
Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse bijdrage aan SOM vzw.

404

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Energiehuis Veneco,
gemeente Assenede en SOM vzw, gevoegd als bijlage bij dit besluit, goed.
Art. 2
De heer Stijn Verbeke wordt aangeduid als contactpersoon voor de opvolging van de uitvoering van
het Plan van Aanpak 2019 -2021 en zal deelnemen aan het periodiek overleg wonen en energie.
29. Verlenen van een subsidie aan vzw Natuurpunt voor de aankoop van een natuurgebied ter
hoogte van de Kapellekreek.
Bevoegdheid


Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Verwijzingsdocumenten




Het gemeenteraadsbesluit van 19.02.2004 over het subsidiereglement voor de aankoop van
natuurgebieden door natuurverenigingen.
De aanvraag van 11.10.2017 van vzw Natuurpunt voor de aankoop van een perceel in de
Kapellepolder.
Het ecologisch advies Kapellekreek van het Regionaal Landschap Meetjesland van 05.11.2019.

Verantwoording







In 2017 werd door Natuurpunt een subsidie aangevraagd voor de aankoop van een perceel naast
de Kapellekreek. Natuurpunt vraagt voor deze aankoop een restfinanciering van € 50.179,95.
Volgens het gemeentelijk subsidiereglement moeten de betrokken gronden:
ofwel gelegen zijn in één van de hiernavolgende gebieden, opgenomen in het Koninklijk Besluit
van 28 december 1972, betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen:
o bosgebied (art. 12 – 4.2);
o het groengebied (art. 13 – 4.3);
o het parkgebied (art. 14 – 4.4);
o de bufferzone (art. 14 – 4.5);
ofwel gelegen te zijn in een gebied, dat begrepen is in een biologische waarderingskaart van
België en geklasseerd staat als:
o Biologisch waardevol;
o Biologisch zeer waardevol.
Het perceel dat Natuurpunt aankocht ligt voor het grootste deel (98%) niet in een van deze
gebieden. In dit geval zegt het subsidiereglement het volgende:
Gebieden die niet voorkomen in de lijsten a en b kunnen slechts in overweging worden genomen
indien de aanvraag ervan vergezeld is van een recente studie van een wetenschappelijke
instelling (overheids- of universitaire instelling) en waaruit de ecologische waarde van het
betrokken gebied ondubbelzinnig blijkt. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist aan
de hand van de bijgevoegde studie of de aanvraag in overweging wordt genomen.
Natuurpunt werd op de hoogte gebracht van deze bepalingen in het subsidiereglement.
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We ontvingen op 05.11.2019 van het Regionaal Landschap Meetjesland een advies over de
aankoop van dit perceel waaruit blijkt dat dit perceel veel potentie heeft om de natuurwaarden
te herstellen en dat een eventuele subsidie voor de aankoop van dit perceel te verantwoorden is.
 Het perceel in de Kapellepolder ligt juist naast de Kapellekreek. Door de aankoop van dit perceel
kan men de Kapellekreek opnieuw verbreden en natuurlijk inrichten. De waterloop die nu door
de kreek loopt kan op die manier omgeleid worden waardoor er voor het onderhoud niet meer
door de rietkraag van de kreek moet gereden worden.
 In het gemeentelijk subsidiereglement staat vermeld dat de optelsom van de subsidies nooit
meer dan 95% van de aankoopprijs mag bedragen, zoals deze voorkomt in de aankoopakte,
vermeerderd met de notaris- en registratiekosten. Door vzw Natuurpunt wordt een
gemeentelijke tussenkomst gevraagd van € 50.179,95.
Aankoopprijs
Subsidie Vlaams Gewest
Maximale subsidie
Restfinanciering door
door de gemeente
Natuurpunt
€ 129.952,88
€ 73.275,29
€ 50.179,95
€ 6.497,64
 In budget 2019 is € 35.711,97 voorzien onder investeringsenveloppe natuur, beleidsveld 0340,
beleidsitem 034000, algemene rekening 6640000.
 In budgetwijziging 2/2019 zal extra krediet voorzien worden.
Stemmen verdaging punt
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.
30. Akkoord verklaren tot verlenging van de projectvereniging COMEET en goedkeuren van de
statuten.
Bevoegdheid


Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen




Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 401 – 412 (projectverenigingen).
Decreet Bovenlokale Cultuurwerking van 15.06.2018.
Decreet Cultureel Erfgoed van 24.02.2017.

Verwijzingsdocumenten






Oprichtingsakte projectvereniging COMEET van 05.05.2004.
De Cultuurnota 2020-2025.
Het voorstel tot aanpassen statuten COMEET.
De gemeenteraadsbeslissing van 26.09.2019 m.b.t. de verlenging van het lidmaatschap bij
projectvereniging COMEET voor de periode 2020-2025.
Statuten COMEET zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 27.11.2019.

Verantwoording


Op 29.11.2019 werd de vraag gesteld door de raad van bestuur van COMEET om het
verlengingsdossier voor projectvereniging COMEET opnieuw te agenderen op de gemeenteraad.
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De inhoudelijke grondslag blijft ongewijzigd en is gebaseerd op de cultuurnota die op 1 oktober
2019 is ingediend bij de Vlaamse Overheid.
De statuten van de projectvereniging COMEET werden goedgekeurd door de gemeenten Aalter,
Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate. Enkele
wijzigingen dienen goedgekeurd te worden.

Stemmen Artikel 1-2-3 (akkoord verlenging)
Stemresultaat

20 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Dominique Buysse,
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter,
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren,
Pieter Dobbelaere)
1 onthouding (Stijn Van Hamme)

Stemmen Artikel 4-5 (statuten)
Stemresultaat

20 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Dominique Buysse,
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter,
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren,
Pieter Dobbelaere)
1 onthouding (Stijn Van Hamme)

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad verklaart zich akkoord tot een verlenging van de projectvereniging COMEET
(inclusief de werking van de Erfgoedcel Meetjesland) voor de termijn van 6 jaar (van 1 januari 2020
t.e.m. 31 december 2025).
Art. 2
De gemeenteraad verklaart zich akkoord tot een instap in de decreten Bovenlokale Cultuurwerking
en Cultureel Erfgoed via COMEET, ten einde aanspraak te kunnen maken op de hieraan verbonden
Vlaamse subsidiëring.
Art. 3
De gemeenteraad verklaart zich akkoord om hiertoe een jaarlijks bedrag a rato van 0,70 euro per
inw. te voorzien op de meerjarenbegroting en dit vanaf 2020 (met jaarlijkse indexering).
Art. 4
De statuten van de projectvereniging COMEET zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van
27.11.2019 worden opgeheven.
Art. 5
De statuten van de projectvereniging COMEET, zoals in bijlage aan deze notulen gevoegd, worden
goedgekeurd.
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31. Goedkeuren van aanpassing aan het subsidiereglement socio-culturele projecten.
Bevoegdheid


Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen


Subsidiereglement voor socio-culturele projecten, goedgekeurd in de gemeenteraad van
30.03.2017.

Verwijzingsdocumenten


Advies cultuurraad Assenede van 27.10.2019.

Verantwoording





Het huidig subsidiereglement voor socio-culturele projecten werd grondig geëvalueerd.
De cultuurraad formuleerde een voorstel tot aanpassen van het huidig reglement.
De voorwaarden werden uitgebreid, zodat er meer duidelijkheid wordt geschept rond welke
projecten bedoeld worden binnen dit subsidiereglement.
Er werd een onderdeel ‘beoordelingscriteria’ toegevoegd. Dit moet het mogelijk maken om de
subsidieaanvragen zo gelijk mogelijk te benaderen en een onderbouwde beslissing te kunnen
nemen waarom een project wel of niet wordt goedgekeurd.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het subsidiereglement voor socio-culturele projecten van 30.03.2017 wordt op 31.12.2019
opgeheven.
Art. 2
Het subsidiereglement voor socio-culturele projecten, zoals in bijlage aan dit besluit gevoegd, wordt
goedgekeurd.
Art. 3
Dit subsidiereglement gaat in voege op 01.01.2020.
Art. 4
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en de voorzitter
van cultuurraad Assenede.
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32. Beslissen in verband met deelname aan de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED)
Meetjesland, de samenstelling en de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Goedkeuren van het
beleidsplan 2021-2026 en de meerjarenbegroting 2021-2026. Aanduiden van gemeentelijke
aanspreekpunten in de feedbackgroep.
Bevoegdheid


Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen



Het onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013, artikel 3.3.1 bepaalt dat de Vlaamse Regering een
intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst kan erkennen.
Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 16.05.2014 betreffende het
wijzigingsdecreet van het onroerenderfgoeddecreet, artikel 3.3.2 bepaalt de voorwaarden voor
erkenning van een intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst.

Verwijzingsdocumenten




Het onroerenderfgoedbeleidsplan 2021-2026 van IOED Meetjesland.
De meerjarenbegroting 2021-2026 van IOED Meetjesland.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29.10.2019 betreffende de
goedkeuring tot toetreding IOED Meetjesland vanaf 01.01.2020.

Verantwoording









IOED Meetjesland biedt de gemeenten de mogelijkheid om:
- niet in eigen expertise te moeten voorzien inzake archeologie, landschap en bouwkunde,
maar beroep te doen op regionale expertise en ondersteuning voor deze drie domeinen;
- een vast aanspreekpunt te hebben voor onroerend erfgoed in de regio (als tegemoetkoming
voor de verminderde dienstverlening van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed dat
haar taken afbouwde en doorgaf aan het lokale niveau. Zij focust enkel nog op beschermd
erfgoed);
- beroep te doen op een beperkte Vlaamse subsidie.
Wanneer een gemeente ervoor kiest geen deel uit te maken van een intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst, dient zij eveneens haar decretaal vastgelegde taken rond onroerend
erfgoed op te nemen, op zelfstandige basis.
Door het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed wordt een update van het beleidsplan van de
IOED gevraagd, goedgekeurd door de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten. Dit
omdat de samenstelling van de IOED Meetjesland gewijzigd is door:
- de fusie van de gemeente Lievegem (voordien Lovendegem, Waarschoot en Zomergem);
- de fusie van de gemeente Aalter (voordien Aalter en Knesselare);
- het uittreden van de stad Deinze (voordien nam gemeente Nevele deel aan IOED
Meetjesland, de fusiestad Deinze zal deelnemen aan de nieuw op te richten IOED LeieSchelde);
- het toetreden van de gemeente Assenede.
Daarnaast moet voor de periode 2021-2026 ook een meerjarenbegroting ingediend worden.
De gemeente Assenede kan officieel niet toetreden tot de IOED in 2020. De nieuwe
beleidsperiode start in 2021. Er is wel een akkoord dat de gemeente in 2020 reeds beroep kan
doen op de expertise van de IOED voor adviesverlening e.d. tegen dezelfde jaarlijkse
gemeentelijke bijdrage (€ 3.500,00) als de andere gemeenten die al lid zijn.
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Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad is akkoord met de deelname aan de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst
(IOED) Meetjesland voor de periode 2021 – 2026.
Art. 2
De gemeenteraad is akkoord met de samenstelling van de gemeenten die deelnemen aan de IOED
Meetjesland.
Art. 3
De gemeenteraad is akkoord met de jaarlijkse gemeentelijke te indexeren bijdrage van € 4.000,00
aan IOED Meetjesland vanaf 2021.
Art. 4
De gemeenteraad keurt het beleidsplan 2021-2026 van de IOED Meetjesland goed.
Art. 5
De gemeenteraad keurt de meerjarenbegroting 2021-2026 van de IOED Meetjesland goed.
Art. 6
De gemeenteraad is akkoord om in 2020 al beroep te doen op de dienstverlening van IOED voor een
bedrag van € 3.500,00.
Art. 7
De gemeenteraad duidt Hilde Baetslé aan als politiek aanspreekpunt en afgevaardigde in de
feedbackgroep van de IOED Meetjesland en Sofie Van Waes als ambtelijk aanspreekpunt en
afgevaardigde in de feedbackgroep van de IOED Meetjesland.
Art. 8
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9970 Destelbergen.

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten.

Namens de gemeenteraad

Get. Frederik Willems

Lieven Rummens

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad
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