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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Bevoegdheid

.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.L2.2OL7, artikels 4O en

4t

Wetten en Reglementen

r

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2OL7, artikel 332 S 1-, derde lid.

Verwijzi ngsdocu me nten

o
o

Het besluit van de gemeenteraad van 19.L2.2OL9 houdende het vaststellen van de gemeentelijke
activeri ngsheffing - aa nslagja ren 2O2O-2O24.
Het besluit van de gouverneur van 2L.O7.2020 houdende de vernietiging van het besluit van de
gemeenteraad van Assenede van 19.L2.2019 inzake de goedkeuring van het reglement inzake
het heffen van een activeringsheffing op onbebouwde gronden en kavels.

Verantwoording

r
r
r
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ln zitting van de gemeenteraad van L9.12.2019 werd beslist voor de aanslagjaren 2020 tot en

met2024jaarlijks een gemeentebelasting te vestigen op de onbebouwde bouwgronden en
kavels die voorkomeri in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen.
ln dit besluit werd de heffing 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.
De toezichthoudende overheid verwijst naar artikel 3.2.5 van het decreet grond- en
pandenbeleid van 27 .O3.2OOg waarin wordt gesteld dat de minimale aanslag per bouwgrond of
kavel 125 euro bedraagt en dit bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de ABEX-index en
overeenstemt met de index van november 2008.
Het niet toepassen van de indexatie van het minimumbedrag van L25 euro leidt tot de
vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van L9.72.2019 inzake het vaststellen van de
activeringsheffing.
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Artikell
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 2L.OL.2020 houdende de

vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van Assenede van L9.12.2019 inzake de
goedkeuring van het reglement inzake het heffen van een activeringsheffÍng op onbebouwde
gronden en kavels.
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