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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2018

Aelvoet Carlos, Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;

Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe lsabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem

Maarten, Schepenen;

Vervaeck Marnix, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,

Van Merhaeghe Pascal, Cnudde Frank, De Cordier Koen, Cousaert Yves,

Speleers Piet, Van Cauwenberghe Olivier en Desloovere Koen, Raadsleden;

Fonteyne Kurt, Voorzitter O.C.M.W. - Schepen, aanwezig met raadgevende

stem;

Buysschaert An, Algemeen Directeur.

m-Peteuem

Aanwezig:

DAGORDE: Alsemene financierinq. Gemeenteliike activeringsheffine (niet bebouwde per-
celen in een niet vervallen verka linol- Ooheffins aanslaoiaar 2O19.

De Gemeenteraad,

ln openbare zitting vergaderd;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2O15 houdende vestiging voor de aan-

slagjaren 2016,20'17,2018 en 2019 van een gemeentelijke activeringsheffing op de niet bebouwde
percelen gelegen in een niet vervallen verkaveling ten bedrage van 150,00 euro per kavel;

Overwegend dat het billijk zou zijn om voor het aanslagjaar 2019 - naast bovenvermelde ka-

vels die opgenomen zijn in het register van onbebouwde percelen (ROP) - de activeringsheffing
ook te vestigen op de onbebouwde bouwgronden, gelegen in een woongebied of in een woonuit-
breidingsgebied dat reeds voor bebouwing in aanmerking komt en die ook voorkomen in het re-
gister van onbebouwde percelen (ROp);

Gelet echter op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om geen acti-
veringsheffing meer te vestigen, noch op de niet bebouwde percelen gelegen in een niet vervallen
verkaveling, noch op de onbebouwde bouwgronden die gelegen zijn in een woongebied of in een

woonuitbreidingsgebied dat reeds voor bebouwing in aanmerking komt, alle voorkomend in het
register van onbebouwde percelen (ROp);

Dat het college daarbij refereert naar de aangekondigde'betonstop'van de hogere overhe-
den om geen geïsoleerde percelen meer aan te snijden en het bestuur dan ook de bouwdruk op
deze percelen wenst weg te nemen door de schrapping van de heffing;

Dat de voorbije 10 jaren heel wat percelen werden ontwikkeld tot nieuwe woonwijken en

dat het bestuur op de resterende onbebouwde percelen geen verdere tijdsdruk wenst te zetten;
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Dat het daarom aangewezen is om het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015 hou-
dende vestiging voor de aanslagjaren 2016, 2017,2018 en 2019 van een gemeentelijke activerings-
heffing op de niet bebouwde percelen gelegen in een niet vervallen verkaveling ten bedrage van
150,00 euro per kavel, op te heffen voor wat het aanslagjaar 2019 betreft;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 met latere wijzigingen, inzonderheid op arti-
kel 43, 52, 15o (bevoegdheid), artikel 252 en volgende (toezicht) en de artikelen 186 en 187 (be-
kendmaking);

Na beraadslaging;

BESLUIT: met 10 stemmen vóór (Open VLD en CD&V) bij 6 onthoudingen (N-VA en Onafhan-
kelijk).

Art.l. Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2015 houdende vestiging voor de aanslagjaren
2016,2017,2018 en 2019 van een gemeentelijke activeringsheffing op de niet bebouwde
percelen gelegen in een niet vervallen verkaveling ten bedrage van 150,00 euro per kavel,
wordt opgeheven voor wat het aanslagjaar 2019 betreft.

Art.2. Onderhavige beslissing wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Art.3. Deze bekendmaking met de datum ervan wordt aangetekend in het speciaal daartoe be-
stemd register.

Art.4. Afschrift van dit besluit wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse regering hou-
dende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toe-
zicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid.

Namens de Gemeenteraad,

De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.

De Algemeen Directeur,

Voor eenslu idend afschrift,

De Voorzitter,
get. Aelvoet Carlos.

De Voorzitter,

Aelvoet Carlos.nB
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