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Zitting van de gemeenteraad 

19 december 2019 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter Gemeenteraad; 

 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle en  Kurt Fonteyne,  
Schepenen; 

Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe 
Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes 
Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden; 

 Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

DAGORDE : 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Algemeen bestuur. Huishoudelijk reglement. Aanpassing artikel 37 betreffende de toekenning 

van presentiegelden voor de gemeenteraadscommissies. Goedkeuring. 

3. Algemeen bestuur. Gemeenteraadsleden. Presentiegeld gemeenteraadscommissies. 

Aanpassing per 3 januari 2019. Goedkeuring. 

4. Algemene financiering. Gemeente-eigendommen. Verkoop eigendom Petegemplein 5. 

Goedkeuring aangepast ontwerpakte van verkoop. 

5. Algemeen bestuur. Burgerlijke stand. Retributiereglement huwelijksplechtigheden. Afschaffing 

retributie huwelijk in Domein de Ghellinck. Goedkeuring. 

6. Algemeen bestuur. Gemeentebelastingen en gemeentelijke retributies. Aanslag jaar 2020. 

a. Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Vaststelling. 

b. Gemeentebelasting op het ophalen en verwijderen van restafval via huis-aan-huis-

inzameling, op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke 

afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark 

en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van 

snoeihout – DIFTAR. Vaststelling. 

7. Algemeen bestuur. Gemeentebelastingen en gemeentelijke retributies. Aanslag jaar 2020 – 

2022. Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijke openbaar domein. 

Vaststelling. 

8. Algemeen bestuur. Gemeentebelastingen en gemeentelijke retributies. Aanslag jaar 2020-

2025. 

a. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vaststelling. 

b. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Vaststelling. 

c. Gemeentebelasting op tweede verblijven en weekendhuisjes. Vaststelling. 

d. Gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen. Vaststelling. 
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e. Retributie op de afgifte van een toegangsbadge voor het gemeentelijk 

recyclagepark. Vaststelling. 

f. Gemeentelijke retributie op de afgifte van PMD-zakken. Vaststelling. 

g. Gemeentelijke retributie op de afgifte van zakken voor luierafval. Vaststelling. 

h. Stedenbouwkundige inlichtingen, stedenbouwkundige uittreksels en aanvragen 

omgevingsvergunning. Vaststelling. 

i. Algemene gemeentelijke milieubelasting. Vaststelling. 

j. Gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en van 

gelijkgestelde producten. Vaststelling. 

k. Gemeentebelasting op masten en pylonen. Vaststelling. 

9. Algemene financiering. Politiediensten. Vaststelling en toekenning gemeentelijke dotaties 

2020 aan de politiezone Vlaamse Ardennen. 

10. Algemene financiering. Brandweer. Goedkeuring gemeentelijk luik inzake 

meerjarenbeleidsplan van de brandweerzone Vlaamse Ardennen. 

11. Algemene financiering. Brandweer. Vaststelling en toekenning gemeentelijke dotaties 2020 

aan de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 

12. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Gemeentefinanciën. Jaarrekening 2018. 

Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 

2018 van de gemeente Wortegem-Petegem. Kennisgeving. 

13. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Gemeentefinanciën. Budgetwijziging 2019_1. 

Vaststelling. 

14. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Gemeentefinanciën. Meerjarenplan 2020-

2025. Vaststelling deel gemeente.  

 

Schorsing van de zitting voor behandeling van de volledige OCMW-raad. 
 

15. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Gemeentefinanciën. Meerjarenplan 2020-

2025. Goedkeuring deel OCMW.  

16. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Gemeentefinanciën. 

a. Delegatie nominatieve lijst overheidsopdrachten 2020 aan het schepencollege. 

Goedkeuring. 

b. Nominatieve lijst toegekende subsidies 2020. Toekenning.  

17. Algemeen bestuur. Veiligheid. Politieverordening Ronde van Vlaanderen 5 april 2020. 

18. Algemeen bestuur. Gemeentelijke adviesorganen. Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 

ordening.  Aanduiding geledingen. 

19. Wonen en leefomgeving. Vernieuwen Omgevingscontract tussen gemeente Wortegem-

Petegem en de provincie Oost-Vlaanderen voor de periode 2020-2025. Goedkeuring. 
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20. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. 

Kennisgeving. 

21. Rapportering lopende projecten. Oprichting buitenschoolse kinderopvang Knipoog.  

22. Schriftelijke vragen. 
 

Alle leden zijn aanwezig, waarbij raadslid Marcel Steenmans de zitting vervoegd vanaf agendapunt 
2 en raadslid Sandy Vermeulen vanaf agendapunt 11.  

1. 

De Gemeenteraad,  

keurt de notulen van de zitting van 28 november 2019 éénparig goed.  

2. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd;  

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 22 december 2017 en latere wijzigingen;  

Gelet op artikel 17 §2 van het DLB dat stelt dat het bedrag van het presentiegeld wordt 
bepaald door de gemeenteraad binnen de grenzen vastgesteld door de Vlaamse Regering; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 waarbij een 
gemeenteraadscommissie financiën en begroting 2019-2024 werd opgericht en geïnstalleerd;  

Gelet op artikel 37 §5 van het DLB dat stelt dat het huishoudelijk reglement de nadere regels 
voor het oprichten van commissies vastlegt; 

Gelet op artikel 38 van het DLB dat stelt dat het huishoudelijk reglement de nadere regels 
vastlegt voor de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend en het bedrag van het 
presentiegeld; 

Gelet op artikel 37 §1 van het huishoudelijk reglement, goedgekeurd in zitting van 31 januari 
2019, waarbij de regels voor de toekenning presentiegelden werden vastgesteld;  

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 2019 waarbij de gemeenteraad de 
presentiegelden vaststelde voor de gemeenteraadsleden;  

Dat in dit besluit echter de presentiegelden voor de gemeenteraadscommissies niet werden 
in opgenomen;  

Gelet op de verdaging van betreffend punt op de gemeenteraad d.d. 28 november 2019; 

Gelet op het voorstel om het presentiegeld van een gemeenteraadscommissie zo laag 
mogelijk te houden;  

Gelet op artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het 
statuut van de lokale mandataris dat de grenzen voor het presentiegeld vastlegt; dat het minimum 
28,57 euro tegen 100% (gekoppeld aan de spilindex 138,01) bedraagt, zijnde op heden 48,77 euro en 
onderhevig is aan indexering; 

Gelet op het raadsbesluit van heden waarbij de presentiegelden voor de 
gemeenteraadscommissies worden vastgesteld;   
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Na beraadslaging;  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1. Artikel 37 §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in 
zitting van 31 januari 2019 wordt aangepast naar: 

Het presentiegeld bedraagt 175 EUR voor de vergaderingen zoals opgenomen in de punten 
1, 3 en 4 van §1 van onderhavig artikel 37. 

De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de 
vergaderingen van de gemeenteraad die hij voorzit. 

Art. 2. Aan artikel 37 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in 
zitting van 31 januari 2019 wordt een derde paragraaf toegevoegd: 

Het presentiegeld voor de vergaderingen opgenomen in punt 2 van §1 van onderhavig 
artikel 37 bedraagt het minimum bedrag voor het presentiegeld zoals vastgelegd in artikel 
18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de 
lokale mandataris zijnde 28,57 euro tegen 100% (gekoppeld aan de spilindex 138,01), op 
datum van zitting 48,77 euro onderhavig aan indexering.  

Art. 3. Alle andere bepalingen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad blijven 
ongewijzigd 

3. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd;  

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 22 december 2017 en latere wijzigingen;  

Gelet op artikel 17 §2 van het DLB dat stelt dat het bedrag van het presentiegeld wordt 
bepaald door de gemeenteraad binnen de grenzen vastgesteld door de Vlaamse Regering; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 waarbij een 
gemeenteraadscommissie financiën en begroting 2019-2024 werd opgericht en geïnstalleerd;  

Gelet op artikel 37 §5 van het DLB dat stelt dat het huishoudelijk reglement de nadere regels 
voor het oprichten van commissies vastlegt; 

Gelet op artikel 37 §1 van het huishoudelijk reglement, goedgekeurd in zitting van  31 januari 
2019, waarbij de regels voor de toekenning presentiegelden werden vastgesteld;  

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 2019 waarbij de gemeenteraad de 
presentiegelden vaststelde voor de gemeenteraadsleden;  

Dat in dit besluit echter de presentiegelden voor de gemeenteraadscommissies niet werden 
in opgenomen;  

Gelet op de verdaging van betreffend agendapunt op de gemeenteraad van 28 november 
2019; 

Gelet op het voorstel om het presentiegeld van een gemeenteraadscommissie zo laag 
mogelijk te houden;  

Gelet op artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het 
statuut van de lokale mandataris dat de grenzen voor het presentiegeld vastlegt; dat het minimum 
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28,57 euro tegen 100% (gekoppeld aan de spilindex 138,01) bedraagt, zijnde op heden 48,77 euro en 
onderhavig is aan indexering;   

Gelet op het raadsbesluit van heden waarbij het huishoudelijk reglement betreffende het 
presentiegeld in die zin werd aangepast;  

Na beraadslaging;  

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Er wordt een artikel 3bis toegevoegd aan het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 
2019 luidende als volgt:  

Art. 3bis. Met ingang van 3 januari 2019 wordt aan ieder gemeenteraadslid een 
presentiegeld van 28,57 euro tegen 100% (gekoppeld aan de spilindex 138,01), 
indexeerbaar, toegekend per bijgewoonde gemeenteraadscommissie waarvan 
het raadslid als commissielid werd aangesteld. Op heden komt dit op 48,77 euro 
per zitting. 

Art. 2. Alle andere bepalingen blijven ongewijzigd.   

4. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2019 houdende goedkeuring van het 
door notaris Marleen Vandewalle opgemaakte ontwerp van de akte van verkoop tussen de 
gemeente Wortegem-Petegem en de nv Het Grondjuweel, Landegemstraat 10 te 9031 Gent 
(Drongen), tot verkoop aan de nv Het Grondjuweel van het woonhuis met aanhorigheden en grond 
gelegen Petegemplein nr. 5, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie B nr. 262C, met een oppervlakte 
van 64 a 34 ca, voor de prijs van 1.020.000,00 euro; 

Gelet op het door landmeter-expert Ann-Sophie Santens op 15 oktober 2019 aangepaste 
proces-verbaal van opmeting met een gewijzigde oppervlakte van 64 a 23 ca 10 dm²; 

Dat door landmeter-expert Ann-Sophie Santens op 18 november 2019 ook een proces-verbaal 
van splitsing werd opgemaakt voor de verkoop aan de nv Het Grondjuweel van 1 lot openbaar 
domein zonder kadastraal nummer met een oppervlakte van 60 m², deel van het Kastanjeplein, dat 
wordt toegevoegd aan het perceel dat kadastraal gekend is als 2de afdeling, sectie B nr. 262C; 

Overwegend dat het college van burgemeester en schepenen akte heeft genomen van deze 
splitsing in haar zitting van 10 december 2019; 

Gelet op het naar aanleiding van de gewijzigde oppervlakte en het PV van splitsing aange-
paste ontwerp van de akte van verkoop voor de eigendom Petegemplein nr. 5, opgemaakt door 
meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem; 

Overwegend dat de verkoop budgettair is geregeld in het meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Na bespreking in de raad; 
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BESLUIT: met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 6 stemmen tegen (N-VA, CD&V, Sp.a/onafhankelijk 
en onafhankelijk). 

Art.1. Er wordt overgegaan tot goedkeuring van het door notaris Marleen Vandewalle ingevolge de 
gewijzigde oppervlakte en het PV van splitsing van 18 november 2019 aangepaste ontwerp 
van de akte van verkoop tussen de gemeente Wortegem-Petegem en de nv Het Grondjuweel, 
Landegemstraat 10 te 9031 Gent (Drongen), tot verkoop aan de nv Het Grond-juweel van
  
- het woonhuis met aanhorigheden en grond gelegen Petegemplein nr. 5, kadastraal ge-
 kend 2de afdeling, sectie B nr. 262C, met een oppervlakte van 64 a 23 ca 10 dm², en  
- een strook grond op het openbaar domein, deel van het Kastanjeplein, ten kadaster 
 bekend zonder kadastraal nummer, met een oppervlakte volgens meting van 60 ca, 
zijnde een gezamenlijke oppervlakte van 64 a 83 ca 10 dm² voor de totale prijs van 
1.020.000,00 euro. 

Art.2. De doorgang naar het Petegemplein en de publieke doorwaadbaarheid van het terrein via de 
groen- en parkzone worden als erfdienstbaarheid van openbaar nut in de authentieke akte 
opgenomen en hebben minstens een breedte die de toegankelijkheid voor personen met een 
beperkte mobiliteit waarborgt. 

Art.3. De koper verbindt er zich toe om op het gelijkvloers 6 meergezinswoningen effectief uit te 
uitrusten voor levenslang wonen en de overige units, afhankelijk van de vraag van de 
geïnteresseerden, eveneens daartoe uit te rusten. 

Art.4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van 
onderhavige beslissing. 

Art.5. De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd tot het ondertekenen van 
de definitieve akte van verkoop. 

Art.6. Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan het kantoor van notaris Marleen 
Vandewalle en aan de financieel directeur. 

5. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2011 houdende goedkeuring van het 
retributiereglement van de huwelijksplechtigheden; 

Overwegend dat in het reglement bepaald is dat een retributie van 150 euro wordt geheven 
voor huwelijken die voltrokken worden in het Hoevegebouw van het gemeentelijk domein de 
Ghellinck; 

Overwegend dat koppels bij de aangifte van een huwelijk de locatie kiezen waar ze willen 
huwen; 

Overwegend dat als er op de gekozen huwelijksdatum al een huwelijk is gepland, het latere 
huwelijk op diezelfde locatie wordt vastgelegd; 

 Overwegend dat ongeacht de keuze van de locatie huwelijken gratis moeten zijn voor alle 
inwoners; 
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Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. Artikel 1, 5 en 6 van het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2011 houdende goedkeuring van 
het retributiereglement van de huwelijksplechtigheden worden opgeheven. De verwijzing 
naar de retributie in artikel 3 van het betreffende besluit wordt geschrapt. 

Art.2. De overige bepalingen van het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2011 houdende 
goedkeuring van het retributiereglement van de huwelijksplechtigheden blijven ongewijzigd 
en luiden als volgt: 

Art.1. Een huwelijk kan voltrokken worden op alle weekdagen behalve op zondag en wettelijke 
en gereglementeerde feestdagen. 

Art.2. Er kan afgeweken worden van de in artikel 1 bepaalde dagen in bijzondere 
omstandigheden die voorafgaand worden beoordeel door de ambtenaar van de burgerlijke 
stand. 

Art.3. De tijdstippen van de huwelijken die op dezelfde dag worden voltrokken, worden op 
elkaar afgestemd. Het eerst aangegeven huwelijk is bepalend voor de afstemming van de 
overige burgerlijke huwelijken die op dezelfde dag plaatsvinden.  

Art.3. Onderhavig besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2020. 

Art.4. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst bevolking en de financieel 
directeur. 

6. a. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Overwegend dat de afgifte van bepaalde administratieve stukken een last meebrengt voor 
de gemeente en het billijk is hiervoor van de belanghebbende een belasting te vorderen; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 (BS 4 juli 2008) betreffende de vestiging, de invordering 
en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten van 28 
mei 2010 en 17 februari 2012; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2019 dat de tarieven vastlegt die vanaf 1 
januari 2020 van toepassing zullen worden voor de vergoedingen ten laste van de gemeente voor 
de uitreiking van de verschillende categorieën van elektronische identiteitskaarten en –
documenten die in het besluit worden opgesomd; 

Gelet op het schrijven van 5 november 2019 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken met referentie 3717086 inzake het tarief van de kostprijs van de elektronische 
identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari 2020; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
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Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. Voor het aanslagjaar 2020 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting geheven op 
de afgifte van bepaalde administratieve stukken. De belasting valt ten bezware van de 
personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve 
worden uitgereikt. 

Art. 2. Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:  

A. Elektronische identiteitskaarten voor Belgen 
18,00 euro, zijnde 16,10 euro voor de door de federale overheid gevraagde kostprijs + 
1,90 euro gemeentebelasting, alsook voor elk duplicaat. 

B. Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder 12 jaar 
6,40 euro, waarop geen bijkomende gemeentebelasting wordt gevestigd. 

C. Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het 
grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot i) 
18,00 euro, zijnde 16,10 euro voor de door de federale overheid gevraagde kostprijs + 
1,90 euro gemeentebelasting. 

D. Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het 
grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e) 
18,50 euro, zijnde 16,60 euro voor de door de federale overheid gevraagde kostprijs + 
1,90 euro gemeentebelasting. 

E. Identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder de 12 jaar met foto  
2,00 euro voor een identiteitsbewijs met een plastiekzakje. 

F. Europees rijbewijs of duplicaat – bankkaartmodel  
25,00 euro (20,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen). 

G. Europees voorlopig rijbewijs of duplicaat – bankkaartmodel  
25,00 euro (20,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen). 

H. Voorlopig rijbewijs M12  
25,00 euro (20,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen). 

I. Internationaal rijbewijs (boekje)  
21,00 euro (16,00 euro kostprijs en 5,00 euro belastingen). 

J. Paspoorten 
5,00 euro voor de afgifte van een nieuw paspoort. 

K. Trouwboekjes 
7,50 euro voor een trouwboekje. 

Art. 3. De belasting is contant betaalbaar. Zij wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van 
het belastbaar stuk. Het bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit het aanbrengen 
van een kleefzegel op het desbetreffend stuk waarop het belastingsbedrag vermeld wordt. 
  
Indien de belasting niet contant kan worden geïnd, wordt de belasting een kohierbelasting, 
overeenkomstig artikel 4 § 7 van het Vlaams decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
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vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 

Art.4. Van de belasting zijn vrijgesteld: 
A. de stukken welke krachtens een wet, K.B. of een andere overheidsverordening 

kosteloos door de gemeentebesturen dienen afgegeven te worden. 
B. de stukken welke aan de behoeftige personen worden afgegeven ; de behoeftigheid 

wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk. 
C. de rechterlijke overheden en de openbare besturen en daarmee gelijkgestelde 

instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut. 
D. de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de 

N.M.B.S., de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en de openbare busdiensten. 

Art. 5. De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van de stukken welke krachtens een wet, K.B. 
of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de 
gemeente onderworpen zijn.  

Art. 6. Degenen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen, binnen de drie maanden na de contante 
inning. Het bezwaar moet met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden 
worden. 
Indien de belasting – door het niet kunnen uitvoeren van de contante inning – een 
kohierbelasting is geworden, kan de belastingschuldige bezwaar indienen tegen deze 
belasting bij het college van burgemeester en schepenen.  
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en gemotiveerd. 
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop 
de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Art. 7. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelas- 
tingen op inkomsten.  

Art. 8. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, 
overeenkomstig artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art. 9. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met 
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art. 10. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

6. b. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
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Gelet op het decreet van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten van 28 mei 
2010 en 17 februari 2012; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen en op de latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA); 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2005 houdende principiële goedkeuring 
van de participatie in het Diftar-project van I.VL.A.; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 februari 2006 houdende invoering van het 
Diftar-systeem voor de ophaling van het restafval vanaf 1 mei 2006; 

Overwegend dat het gemeentelijk inzamelcircuit van de huisvuilophalingen wordt 
opengesteld voor de burger, de kleine KMO en de zelfstandige ondernemer; 

Overwegend dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zwaar doorwegen 
op de gemeentelijke financiën; 

Overwegend dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn; 

Overwegend dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verhaald worden 
op de aanbieders; 

Overwegend dat de invoering van een gedifferentieerde kohierbelasting de gemeente 
toelaat het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan 
afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie aan hergebruik en tenslotte recyclage van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt gestimuleerd; 

Overwegend dat ernaar gestreefd wordt om de kohierbelasting op het hergebruik, de 
recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen; 

Overwegend dat de belasting op de huis-aan-huisophalingen en op de inzameling, de 
recyclage en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
op het gemeentelijk recyclagepark kohierbelastingen zijn en geen retributie, waardoor de 
inningsprocedure kan geïntegreerd worden in het Diftar-aanslagbiljet; 

Overwegend dat de samenvoeging van de kosteninning voor de ophaling van het restafval, 
voor de inzameling op het gemeentelijk recyclagepark en voor de huis-aan-huisophalingen in het 
Diftar-aanslagbiljet een besparing oplevert in werkuren en verzendingskosten; 

Na beraadslaging ; 

BESLUIT: met 15 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V, Sp.a/onafhankelijk) en 1 stem tegen  
(onafhankelijk) 

Art. 1. Voor het aanslagjaar 2020 wordt een gemeentebelasting gevestigd op 
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A. het ophalen en verwijderen van het restafval dat via de huis-aan-huisinzameling wordt 
opgehaald. 
§ 1. Per aansluitpunt wordt maximum één container tot maximum 240 liter gratis ter 
 beschikking gesteld.  
§ 2. Een 1100 liter container wordt gratis ter beschikking gesteld van onderwijsinstel-
 lingen, overheidsinstellingen en grotere appartementsblokken, op hun verzoek. 
§ 3. Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld : 
 per aanbieding van de container : 
 - 40 liter container 0,15 euro 
 - 120 liter container 0,30 euro 
 - 240 liter container 0,60 euro 
 - 1100 liter container 2,93 euro 
 per kilogram aangeboden afval : 0,25 euro. 
 De minimumbelasting per aansluitpunt bedraagt 7,08 euro per 6 maanden. 

De belasting is verschuldigd per aansluitpunt in het kader van de gemeentelijke 
dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van de restfractie van het huishoudelijk 
afval en naar aard en hoeveelheid vergelijkbaar bedrijfsafval. 

B. de inzameling, de recyclage en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark. 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt : 
 voor personen ingeschreven in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister 
 0,08 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark ; 

 voor houders van een toegangsbadge 
 verenigingen, bouwers en verbouwers, scholen, eigenaars en/of gebruikers van 

2de verblijven 
- 0,08 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark ; 

 zelfstandigen en KMO’s 
- 0,08 euro/kg voor aanvoer van betalende fracties op het recyclagepark. 

C. de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van snoeihout. 
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op : 
 30,00 euro per afroep voor de ophaling van grof vuil en/of oude metalen ; per 

afroep kan maximum 3 m³ grof vuil en/of oude metalen aangeboden worden ; 
 15,00 euro per afroep voor de ophaling van snoeihout ; per afroep kan maximum 

3 m³ snoeihout aangeboden worden. 

Art. 2. De invordering van de belasting voor de geregistreerde gewichten, het aantal aanbiedingen 
en het aantal huis-aan-huisophalingen gebeurt bij wijze van inkohiering. Het kohier wordt 
halfjaarlijks vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en 
schepenen.  
Het kohier is samengesteld uit :  
 de minimumbelasting en de belasting voor de geregistreerde gewichten en het aantal 

aanbiedingen op het ophaalpunt tijdens de aangegeven periode voor wat betreft de 
belasting op de inzameling en verwijdering van het restafval ; 

 de belasting voor de geregistreerde gewichten tijdens de aangegeven periode voor wat 
betreft de belasting op de inzameling, de recyclage en de verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk 
recyclagepark ; 

 de belasting voor het aantal huis-aan-huisophalingen tijdens de aangegeven periode 
voor wat betreft de belasting op de huis-aan-huisophaling van grof vuil en/of oude 
metalen en van snoeihout. 
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Art. 3. De invordering van de belasting op de inzameling, de recyclage en de verwijdering van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk 
recyclagepark voor houders van een toegangsbadge gebeurt bij wijze van een afzonderlijke 
inkohiering. Ook dit kohier wordt halfjaarlijks vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het 
college van burgemeester en schepenen. 

Art. 4. De gemeentebelasting is verschuldigd door de referentiepersoon van ieder gezin als 
zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de 
gemeente op 1 januari van het aanslagjaar of door de houder van de toegangsbadge.
  
De andere leden van het gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de 
belasting.  
Onder gezin wordt verstaan:  
- hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft;  
- hetzij twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk 
 éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven. 

Art. 5. De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Bij 
het aanslagbiljet wordt een beknopte samenvatting gevoegd van het reglement krachtens 
hetwelk de belasting verschuldigd is. 

Art. 6. Bij niet betaling binnen de termijn van twee maanden na verzending van het aanslagbiljet 
stuurt de financiële dienst een 1ste herinnering, ‘aanmaning’ genoemd, waarbij een 
bijkomende betaaltermijn van 15 dagen wordt toegekend vanaf de dag volgende op de 1ste 
herinneringsdatum. 

Art. 7. Indien binnen de bijkomende betaaltermijn van 15 dagen na de 1ste herinnering niet betaald 
wordt, verstuurt de financiële dienst een 2de herinnering, ‘laatste waarschuwing’ genoemd. 
Hierbij wordt een 2de bijkomende betaaltermijn van 15 dagen toegekend vanaf de dag 
volgend op de 2de herinneringsdatum. Deze 2de herinnering vermeldt tevens dat, bij niet 
betaling binnen de gestelde termijn, via een gerechtsdeurwaarder een dwangbevel zal 
betekend worden en de kosten hiervoor ten laste zijn van de schuldenaar. Deze 2de 
herinnering wordt verstuurd via aangetekende zending. De administratiekost voor deze 
aangetekende ‘laatste waarschuwing’ wordt vastgesteld op 15,00 euro en wordt samen met 
de openstaande belasting ingevorderd. 

Art. 8. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en gemotiveerd. 
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop 
de bezwaartermijn vermeld staat.  
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen na de 
indiening ervan. 

Art. 9. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij 
de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012, 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 en met 9bis 
(rechtsmiddelen ; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 
moratoriumintrest ; 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 o.m. de verjaring en de vervolgingen) van 
toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
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Art. 10. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, 
overeenkomstig artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art. 11. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met 
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art. 12. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

7. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met 
de plaatsing van en/of het onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
grondgebied; 

Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke 
wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein; 

Gelet op de goedkeuring door de gemeente op 19 december 2001 van de ‘Code voor 
infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen’, die tot doel heeft een snelle en vlotte 
uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een 
minimum te herleiden; 

Gelet op het feit dat deze code werd opgemaakt door een overlegplatform, bestaande uit een 
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten; 

Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld 
dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de 
dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen 
en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar 
domein; 

Gelet op de actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, 
meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP, …; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Algemeen 
 
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de 
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar 
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar 
domein, in uitvoering en met toepassing van de ‘Code voor infrastructuur- en nutswerken 
langs gemeentewegen’.  
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Permanente nutsvoorzieningen zijn:  
– alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals 
 kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten, 
 …), dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, 
 hemel- en afvalwater, warm water, brandstof;  
– telecommunicatie;  
– radiodistributie en kabeltelevisie;  
– de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die in-
 stallaties kan aangesloten worden;  
– alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aan-
 zien als nutsvoorzieningen.  
 
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of 
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- en rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of 
indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.  
 
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 
31 december 2022. 

Art.2. Retributie naar aanleiding van sleufwerken  
 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter 
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in rijwegen 0,78 
euro, voor werken in voetpaden 0,60 euro en voor werken in aardewegen 0,36 euro.  
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie 
toegepast. 
 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.  
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 

Art.3. Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine 
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen  
 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en 
kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m² wordt per 
kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de gemeente 
aanwezig aansluitingspunt.  
 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de 
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 
euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.  
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie 
toegepast. 
 
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere 
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten 
op het grondgebied van de gemeente. 

Art.4. Inning 
 
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de 
facturen. 
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Art.5. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, overeenkomstig 
artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.6. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met 
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art.7. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

8. a. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 

Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet; 

Gelet op artikel 464/1, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op de artikelen 2.1.4.0.2, 3.1.0.0.4 en 3.1.0.0.6 van het decreet van 13 december 2013 
houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit; 

Gelet op het voorstel om de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing te 
heffen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, zodat de heffingstermijn samenvalt met het 
meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten bate van de gemeente 882 
opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven. 

Art.2. De vestiging en de inning van de gemeentelijke opcentiemen gebeuren door toedoen van de 
Vlaamse Belastingdienst. 

Art.3. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse Belastingdienst, Onroerende 
Voorheffing, Vaartstraat 16 te 9300 Aalst. 

Art.4. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, overeenkomstig 
artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.5. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met 
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art.6. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
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bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

8. b. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 

Gelet op de artikelen 464 tot en met 470/2 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het voorstel om de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting te 
heffen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, zodat de heffingstermijn samenvalt met het 
meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende gemeentebelasting 
gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van 
het respectievelijke aanslagjaar. 

Art.2. De belasting wordt vastgesteld op 7,7 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek 
van 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 gemeentebelasting zullen geschieden door toedoen van het 
Bestuur der Directe Belastingen, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen. 

Art.4. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, overeenkomstig 
artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.5. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met 
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art.6. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

8. c. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 
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Gelet op het decreet van 30 mei 2008 (BS 4 juli 2008) betreffende de vestiging, de invordering 
en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten van 28 
mei 2010 en 17 februari 2012; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het voorstel om de gemeentebelasting op de tweede verblijven en de 
weekendhuisjes te heffen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, zodat de heffingstermijn 
samenvalt met het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met 13 stemmen vóór (Open VLD en N-VA) bij 1 stem tegen (Sp.a/onafhankelijk) en 2 
onthoudingen (CD&V en onafhankelijk) 

Art. 1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een 
belasting geheven op de tweede verblijven, inclusief de weekendverblijven, al dan niet 
ingeschreven in de kadastrale legger. 

Art. 2. Voor de toepassing van onderhavig reglement dient onder tweede verblijf te worden 
verstaan: elke private woongelegenheid waarvan de persoon die er voor bewoning kan over 
beschikken, voor deze woongelegenheid niet in de gemeentelijke bevolkingsregisters is 
ingeschreven. 

Art. 3. Tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens vallen niet onder de toepassing 
van onderhavig belastingreglement. 

Wordt niet als tweede verblijf beschouwd, het lokaal dat uitsluitend bestemd is voor het 
uitoefenen van een beroepsactiviteit. 

Art. 4. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het 
aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf.  
De belastingplicht van de eigenaar geldt ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt 
of tijdelijk niet gebruikt wordt.  
Zijn belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij al of niet is ingeschreven in de 
bevolkingsregisters van de gemeente.  
De hoedanigheid van tweede verblijf wordt eveneens op 1 januari van het aanslagjaar 
beoordeeld. 

Art. 5. Ingeval er een recht van opstal, erfrecht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting 
verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, erfrecht of vruchtgebruik op 
het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. 

Art. 6. In geval 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. 

Art. 7. Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 750,00 euro. 

Art. 8. Elke belastingplichtige dient ieder jaar vóór 30 juni aangifte te doen op een door het 
gemeentebestuur vastgesteld formulier.  Belastingplichtigen die vóór 30 juni geen 
formulier ontvingen, dienen hiervan spontaan aangifte te doen.  
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Bij gebreke aan een aangifte binnen de gestelde termijn of ingeval van onjuiste, onvolledige 
of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve 
ingekohierd. 

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling, zullen de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting aan de 
belastingplichtige per aangetekend schrijven betekend worden.   
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen, volgend op de datum van 
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

Art. 9. De belasting wordt ingevorderd bij wijze van inkohiering. Het kohier wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen. Het kohier wordt 
tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met invordering belaste financieel directeur 
die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. 

Art. 10. De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Bij 
het aanslagbiljet wordt een beknopte samenvatting gevoegd van het reglement krachtens 
hetwelk de belasting verschuldigd is. 

Art. 11. Bij niet betaling binnen de termijn van twee maanden na verzending van het aanslagbiljet 
stuurt de financiële dienst een 1ste herinnering, ‘aanmaning’ genoemd, waarbij een 
bijkomende betaaltermijn van 15 dagen wordt toegekend vanaf de dag volgende op de 1ste 
herinneringsdatum. 

Art. 12. Indien binnen de bijkomende betaaltermijn van 15 dagen na de 1ste herinnering niet betaald 
wordt, verstuurt de financiële dienst een 2de herinnering, ‘laatste waarschuwing’ genoemd. 
Hierbij wordt een 2de bijkomende betaaltermijn van 15 dagen toegekend vanaf de dag 
volgend op de 2de herinneringsdatum. Deze 2de herinnering vermeldt tevens dat, bij niet 
betaling binnen de gestelde termijn, via een gerechtsdeurwaarder een dwangbevel zal 
betekend worden en de kosten hiervoor ten laste zijn van de schuldenaar. Deze 2de 
herinnering wordt verstuurd via aangetekende zending. De administratiekost voor deze 
aangetekende ‘laatste waarschuwing’ wordt vastgesteld op 15,00 euro en wordt samen met 
de openstaande belasting ingevorderd. 

Art. 13. De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en gemotiveerd. 
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop 
de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Art. 14. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij 
de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 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 en met 9bis 
(rechtsmiddelen ; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 
moratoriumintrest ; 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 o.m. de verjaring en de vervolgingen) van 
toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 
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Art. 15. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, 
overeenkomstig artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art. 16. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met 
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art. 17. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

8. d. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten van 28 mei 
2010 en 17 februari 2012; 

Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor 
kamers en studentenkamers, hierna Kamerdecreet genoemd; 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, zoals 
gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009 en 9 juli 2010, hierna Decreet grond- en 
pandenbeleid genoemd; 

Gelet op artikel 3.2.17 van dit decreet dat stelt dat gemeenteraden gemachtigd zijn tot het 
heffen van een leegstandsheffing op gebouwen en woningen die zijn opgenomen in het 
leegstandsregister met het oog op het voorkomen en bestrijden van leegstand van gebouwen en 
woningen op hun grondgebied; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels 
betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering 
van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen 
en/of woningen; 

Overwegend dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet 
voorkomen en bestreden worden; 

Gelet op het voorstel om de belasting op de leegstand van gebouwen en woningen te vestigen 
voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, zodat de termijn van de vestiging samenvalt met het 
meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT:  met 15 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V, Sp.a/onafhankelijk) bij 1 onthouding 
(onafhankelijk). 
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1. Definities 

Art.1. De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en 
pandenbeleid zijn van toepassing, evenals de andere definities uit artikel 1.2 van 
voornoemd decreet.  
Leegstaande gebouwen zijn gebouwen als omschreven in artikel 2.2.6 van het decreet 
grond- en pandenbeleid.  
Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van de totale 
vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend 
gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden.  
 
Leegstaande woningen zijn woningen als omschreven in artikel 2.2.6 van het decreet 
grond- en pandenbeleid.  
Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende een termijn van ten 
minste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met 
:  
- hetzij de woonfunctie;  
- hetzij elke andere door de Vlaamse regering omschreven functie die een effectief en 
  niet-occasioneel gebruik van de woning met zich mee brengt.  
Een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als leegstaand beschouwd indien dat 
gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige 
vergunning in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig art. 
2.2.6 § 2, eerste lid, respectievelijk § 3 van het decreet grond- en pandenbeleid. 

2. Gemeentelijke leegstandsheffing op gebouwen en woningen 

Art.2. Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting 
gevestigd op de woningen en gebouwen die opgenomen zijn in het gemeentelijk 
leegstandsregister.  
Het leegstandsregister wordt opgemaakt en bijgehouden overeenkomstig artikel 2.2.6 
van het Decreet grond- en pandenbeleid. 

Art.3. De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is jaarlijks 
verschuldigd per 1 januari van het jaar volgend op de opname in het leegstandsregister. 
Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister 
is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd. 

Art.4. De belasting inzake het leegstaand gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik 
dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt, is verschuldigd door de zakelijk 
gerechtigde.  
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting 
verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de opstal, van de erfpacht of van het 
vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. 
Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de 
betaling van de totale belastingschuld.  
Ingeval er meerdere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 

Art.5.  Per aanslagjaar bedraagt de belasting 

 1.250,00 euro voor een volledig gebouw of woonhuis; 
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   500,00 euro voor elke overige woongelegenheid. 

Art.6. Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld :  
1° de belastingplichtige die sedert het verlaten van zijn in het leegstandsregister op-
 genomen woning in een erkende ouderenvoorziening verblijft, met dien verstande 
 dat deze vrijstelling geldt gedurende een periode van 3 jaar volgend op de datum 
 van opname. Het bewijs van het verblijf wordt geleverd door de erkende ouderen-
 voorziening waar de belastingschuldige verblijft;  
2° de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf wordt opgenomen in een psy-
 chiatrische instelling of in een ziekenhuis, met dien verstande dat deze vrijstelling 
 geldt gedurende een periode van 3 jaar volgend op de datum van opname. Het be-
 wijs van het verblijf wordt geleverd door de instelling of het ziekenhuis waar de be-
 lastingplichtige verblijft;  
3° de belastingplichtige die sinds minder dan drie jaar zakelijk gerechtigde is van het 
 gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor 
 de twee heffingsjaren volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht;  
4° de belastingplichtige die zakelijk gerechtigde is van een gebouw of een woning 
 waarvoor er vóór 1 januari van het aanslagjaar een inschrijving in het bevolkings-
 register plaatsvond.  
In afwijking van het decreet van 27 maart 2009 inzake het grond- en pandenbeleid 
worden enkel de in het gemeentelijk reglement opgesomde vrijstellingen toegepast. 

Art.7. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning  
1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
 onteigeningsplan;  
2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning om-
 dat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;  
3° krachtens decreet beschermd is als monument of opgenomen is op een bij besluit 
 vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument;  
4° 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;  
5° 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 slechts 
 geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de aanvang van de onmo-
 gelijkheid tot daadwerkelijk gebruik;  
6° gerenoveerd wordt. De vrijstelling wordt verleend als  
 - het gaat om handelingen die stedenbouwkundig gezien vergunningsplichtig zijn 
  en waarvoor een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning kan worden 
  voorgelegd, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende 
  een termijn  van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de steden-
  bouwkundige vergunning;  
 - het gaat om niet vergunningsplichtige handelingen en een renovatienota wordt 
  voorgelegd, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende 
  een termijn van twee jaar vanaf de datum van de afgifte van de renovatienota 
  en maar éénmalig aan dezelfde zakelijk gerechtigde kan worden toegekend; 
  onder renovatienota wordt verstaan: een gedateerde en ondertekende nota die 
  door de administratie wordt goedgekeurd en waarin minstens zijn opgenomen: 
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  - een overzicht van de voorgenomen werken;  
  - een stappenplan waaruit blijkt dat binnen een periode van maximum twee jaar 
   een woning of gebouw bewoonbaar wordt gemaakt;  
7° het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbete-
 rings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18 § 2 van de Vlaamse 
 wooncode;  
8° het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het Openbaar Centrum voor 
 Maatschappelijk Welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheers-
 recht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode.  
In afwijking van het decreet van 27 maart 2009 inzake het grond- en pandenbeleid 
worden enkel de in het gemeentelijk reglement opgesomde vrijstellingen toegepast. 

Art.8. De belasting wordt ingevorderd bij wijze van inkohiering. Het kohier wordt vastgesteld 
en uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen. Het kohier 
wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met invordering belaste financieel 
directeur die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. 

Art.9. De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 
Bij het aanslagbiljet wordt een beknopte samenvatting gevoegd van het reglement 
krachtens hetwelk de belasting verschuldigd is. 

Art.10. Bij niet betaling binnen de termijn van twee maanden na verzending van het aanslagbiljet 
stuurt de financiële dienst een 1ste herinnering, ‘aanmaning’ genoemd, waarbij een 
bijkomende betaaltermijn van 15 dagen wordt toegekend vanaf de dag volgende op de 
1ste herinneringsdatum. 

Art.11. Indien binnen de bijkomende betaaltermijn van 15 dagen na de 1ste herinnering niet 
betaald wordt, verstuurt de financiële dienst een 2de herinnering, ‘laatste waarschuwing’ 
genoemd. Hierbij wordt een 2de bijkomende betaaltermijn van 15 dagen toegekend 
vanaf de dag volgend op de 2de herinneringsdatum. Deze 2de herinnering vermeldt 
tevens dat, bij niet betaling binnen de gestelde termijn, via een gerechtsdeurwaarder 
een dwangbevel zal betekend worden en de kosten hiervoor ten laste zijn van de 
schuldenaar. Deze 2de herinnering wordt verstuurd via aangetekende zending. De 
administratiekost voor deze aangetekende ‘laatste waarschuwing’ wordt vastgesteld op 
15,00 euro en wordt samen met de openstaande belasting ingevorderd. 

Art.12. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.  
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet 
waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Art.13. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd 
bij de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012, 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 en met 9bis (rechtsmiddelen ; invordering van de belasting waaronder de 
nalatigheids- en moratoriumintrest ; 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 o.m. de verjaring en de 
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vervolgingen) van toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de 
inkomsten betreffen. 

Art.14. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, 
overeenkomstig artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.15. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking 
met de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art.16. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid.  

8. e. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2013 houdende vaststelling van het 
huishoudelijk reglement op het gemeentelijk recyclagepark, gewijzigd bij de 
gemeenteraadsbesluiten van 24 april 2014 en 29 juni 2017; 

Gelet in het bijzonder op artikel 3 § 8 van bovenvermeld raadsbesluit van 19 december 2013, 
waarin is bepaald dat KMO’s en zelfstandige ondernemers, door de gemeente erkende en gekende 
verenigingen, scholen, eigenaars en/of gebruikers van 2de verblijven en bouwers/verbouwers een 
toegangsbadge voor het recyclagepark kunnen aankopen bij de gemeentelijke milieudienst; 

Overwegend dat één of meerdere toegangsbadges kunnen aangekocht worden; 

Dat het aangewezen is om de kostprijs voor een toegangsbadge voor het gemeentelijk 
recyclagepark vast te leggen in een afzonderlijk retributiereglement; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het voorstel om de retributie op de afgifte van een toegangsbadge voor het 
gemeentelijk recyclagepark te heffen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, zodat de 
heffingstermijn samenvalt met het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een 
retributie gevorderd op de afgifte van toegangsbadges voor het gemeentelijk recyclagepark. 

Art.2. De retributie bedraagt 10,00 euro per toegangsbadge en wordt in één maal betaald. 

Art.3. De invorderingsstaten worden maandelijks door het college van burgemeester en schepenen 
opgemaakt. De financieel directeur wordt gelast met de invordering van de retributie. 
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning van het betwiste gedeelte desnoods 
geschieden overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtspleging. 
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Het niet betwiste gedeelte zal zo nodig ingevorderd worden overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.4. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, overeenkomstig 
artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.5. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met 
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art.6. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

8. f. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Overwegend dat een selectieve ophaling wordt georganiseerd van het gewoon huisvuil 
(restfractie), het papier en karton en afval van plastiekverpakkingen, metaalverpakkingen en 
drankkartons (PMD); 

Overwegend dat de ophaling van PMD gebeurt in daartoe bestemde zakken; 

Dat de inwoners actief dienen mee te werken aan afvalpreventie en -sortering; 

Overwegend dat de inwoners op hun verzoek de PMD-zakken verpakt per set kunnen 
bekomen op het gemeentehuis en op het gemeentelijk recyclagepark; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het voorstel om de retributie op de afgifte van PMD-zakken te heffen voor de 
aanslagjaren 2020 tot en met 2025, zodat de heffingstermijn samenvalt met het meerjarenplan 
2020-2025 van de gemeente; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een 
retributie gevorderd van 1,50 euro per rol van 12 PMD-zakken die door de gemeente ter 
beschikking gesteld wordt voor het ophalen van plastiek- en metaalverpakkingen en 
drankkartons. 
De retributie per set wordt in één maal betaald. 

Art.2. De invorderingsstaten worden maandelijks door het College van Burgemeester en Schepenen 
opgemaakt. De financieel directeur wordt gelast met de invordering van de retributie. 
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning van het betwiste gedeelte desnoods 
geschieden overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtspleging. 
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Het niet betwiste gedeelte zal zo nodig ingevorderd worden overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.3. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, overeenkomstig 
artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.4. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met 
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art.5. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

8. g. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Overwegend dat luierafval op het gemeentelijk recyclagepark wordt ingezameld via daartoe 
speciaal bestemde witte zakken van 30 liter; 

Overwegend dat de inwoners actief dienen mee te werken aan afvalpreventie en -sortering; 

Overwegend dat de inwoners op hun verzoek de luierzakken per set van 10 kunnen bekomen 
op het gemeentehuis en op het recyclagepark; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het voorstel om de retributie op de afgifte van zakken voor luierafval te heffen voor 
de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, zodat de heffingstermijn samenvalt met het meerjarenplan 
2020-2025 van de gemeente; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een 
retributie gevorderd van 5,00 euro per set van 10 witte luierzakken die door de gemeente ter 
beschikking gesteld wordt voor de inzameling van luierafval op het gemeentelijk 
recyclagepark. 

Art.2. De retributie wordt in één maal betaald. 

Art.3. De invorderingsstaten worden maandelijks door het college van burgemeester en schepenen 
opgemaakt. De financieel directeur wordt gelast met de invordering van de retributie. 
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning van het betwiste gedeelte desnoods 
geschieden overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtspleging. 
Het niet betwiste gedeelte zal zo nodig ingevorderd worden overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur. 
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Art.4. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, overeenkomstig 
artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.5. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met 
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art.6. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

8. h. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Overwegend dat het aangewezen is om zoals voorgaande jaren een retributiereglement in te 
voeren op het verstrekken van stedenbouwkundige administratieve inlichtingen over onroerende 
goederen op verzoek van de belanghebbenden; 

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en op haar latere 
wijzigingen; 

Gelet op de besluiten van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar latere wijzigingen; 

Overwegend dat de meerderheid van de aanvragen met betrekking tot de 
omgevingsvergunning sedert 1 januari 2018 op digitale wijze moet worden ingediend en dat de 
behandeling ervan verschillende uit te voeren onderzoeken en verplicht in te winnen adviezen van 
diverse administraties en diensten vereist; 

Dat het aangewezen is een belasting te heffen op de beslissingen inzake de aanvragen tot het 
bekomen van een omgevingsvergunning en het belastingreglement af te stemmen op de huidige 
regelgeving; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 inzake de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten van 28 mei 
2010 en 17 februari 2012; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het voorstel om de betreffende gemeentelijke retributie en gemeentebelasting te 
heffen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, zodat de heffingstermijn samenvalt met het 
meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 
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Retributie op het afleveren van het formulier ‘Stedenbouwkundig uittreksel – inlichtingen – 
vastgoedinformatie, een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het 
vergunningenregister 

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een retributie geheven op het afleveren 
van bepaalde administratieve inlichtingen over onroerende goederen op verzoek van de 
belanghebbenden. 

Art.2. Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt: 
 75,00 euro per dossier voor het afleveren van het formulier ‘Stedenbouwkundig 

uittreksel – inlichtingen – vastgoedinformatie’; 
 25,00 euro per uittreksel uit het plannenregister; 
 25,00 euro per uittreksel uit het vergunningenregister. 

Art.3. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de 
stedenbouwkundige inlichtingen aanvraagt.  
Overheden die stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen zijn vrijgesteld van deze 
retributie. 

Gemeentebelasting op de beslissing inzake de aanvraag tot het bekomen van een omgevings-
vergunning 

Art.4. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de 
beslissingen inzake de aanvragen tot het bekomen van een omgevingsvergunning 
waarvoor de gemeente de vergunningverlenende overheid is.  
 
De dossiertaks bedraagt 
o voor een gewone aanvraag 100,00 euro 
o voor een vereenvoudigde aanvraag 75,00 euro 

Het bedrag van de belasting wordt vermeerderd met 
o de reële kosten die voor de aanvraag worden gemaakt, zoals de kosten voor de 

aangetekende zendingen en de publicatiekosten; 
o de reële kosten voor de eventuele aftoetsing door de vzw Inter aan de verordening 

betreffende de toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen. 

Voor het digitaliseren van de toegestane analoog ingediende dossiers worden geen 
bijkomende kosten aangerekend. 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag doet. 

Intercommunales zijn vrijgesteld van de belasting op basis van artikel 26 van de wet van 
22 december 1986 betreffende de intercommunales; 

Inzake dossiers waarvoor de provincie of de Vlaamse overheid de vergunningverlenende 
overheid is, worden de reële kosten, zoals de kosten voor de aangetekende zendingen en 
de publicatiekosten, aangerekend aan de aanvrager bij de beslissing over de aanvraag tot 
het bekomen van de omgevingsvergunning. 

Het bedrag van de belasting wordt betaald bij het afleveren van de beslissing inzake de 
aanvraag tot het bekomen van de vergunning. Deze betaling gebeurt door middel van een 
overschrijving op de bankrekening die door het gemeentebestuur wordt aangeduid. 
Indien de belasting niet contant kan worden geïnd, wordt de belasting een kohierbelasting, 
overeenkomstig artikel 4 § 7 van het Vlaams decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
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vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 

Degenen die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en schepenen, binnen de drie maanden na de contante 
inning. Het bezwaar moet met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden 
worden. 
 
Indien de belasting – door het niet kunnen uitvoeren van de contante inning – een 
kohierbelasting is geworden, kan de belastingschuldige bezwaar indienen tegen deze 
belasting bij het college van burgemeester en schepenen.  
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en gemotiveerd.
  
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop 
de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Art.5. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij 
de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012, 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 en met 
9bis (rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 
moratorium-intrest; 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 o.m. de verjaring en de vervolgingen) van 
toepassing, voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

Art.6. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, 
overeenkomstig artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.7. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met 
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art.8. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

8. i. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Overwegend dat een actief milieubeleid, onder advies van de milieuraad, financiële 
consequenties inhoudt; 

Overwegend dat de inwoners van de gemeente genieten van een dienst voor het ophalen van 
het grofvuil en van het snoeihout; 

Dat een selectieve huis-aan-huis ophaling wordt georganiseerd van het afval van 
plastiekverpakking, metaalverpakking en drankkartons (P.M.D.) en van het papier en karton; 

Overwegend dat de inwoners van de gemeente gebruik kunnen maken van een uitgebouwd 
recyclagepark; 
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Dat daarnaast ook ingestaan wordt voor het reinigen van straatkolken, het ruimen van 
grachten, het vegen van straten, enz. …; 

Dat deze dienstverlening jaarlijks een steeds hogere financiële last uitmaakt en een 
recuperatie via de genieters van deze dienstverlening noodzakelijk is; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten van 28 mei 
2010 en 17 februari 2012; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het voorstel om de algemene gemeentelijke milieubelasting te heffen voor de 
aanslagjaren 2020 tot en met 2025, zodat de heffingstermijn samenvalt met het meerjarenplan 
2020-2025 van de gemeente; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met 15 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V, Sp.a/onafhankelijk) bij 1 stem tegen  
(onafhankelijk) 

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de gemeente een 
algemene gemeentelijke milieubelasting gevestigd. 

Art.2. De belasting bedraagt 35,00 euro voor elk gezin dat, als gewoon of tijdelijk verblijf in de 
gemeente, een woning betrekt in een straat, weg of plein.  
Voor een “single” (= alleenstaande of alleenstaande ouder met kind(eren)) bedraagt de 
belasting slechts 25,00 euro. 

Art.3. Onder belastingplichtige wordt verstaan ieder gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar op 
het grondgebied van de gemeente het genot heeft van of dit kan uitoefenen inzake om het 
even welke woning of woongelegenheid, wanneer het een goed betreft dat onroerend is 
door zijn aard, ongeacht of het gezin aldaar in de bevolkingsregisters is ingeschreven.  Ook 
de gezinnen die de gemeente als tweede of tijdelijk verblijf bewonen, zijn bijgevolg 
belastbaar. 

Art.4. De gemeentebelasting is verschuldigd door de referentiepersoon van ieder gezin als 
zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de 
gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.  
De andere leden van het gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
  
Onder gezin wordt verstaan:  
- hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft;  
- hetzij twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk 
 éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven. 

Art.5. De belasting wordt niet geheven op de onroerende goederen, bestemd voor een dienst van 
openbaar nut, hetzij deze dienst al dan niet kosteloos wordt verstrekt, zelfs wanneer de 
goederen geen domeingoederen zijn of rechtstreeks door de staat of zijn aangestelden in 
huur worden genomen.  
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Deze ontslaging slaat evenwel niet op de delen van deze onroerende goederen die door de 
aangestelde van de staat voor zijn persoonlijk gebruik worden betrokken. 

Art.6. De belasting wordt ingevorderd bij wijze van inkohiering. Het kohier wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen. Het kohier wordt 
tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met invordering belaste financieel directeur 
die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.  

Art.7. De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Bij 
het aanslagbiljet wordt een beknopte samenvatting gevoegd van het reglement krachtens 
hetwelk de belasting verschuldigd is. 

Art.8. Bij niet betaling binnen de termijn van twee maanden na verzending van het aanslagbiljet 
stuurt de financiële dienst een 1ste herinnering, ‘aanmaning’ genoemd, waarbij een 
bijkomende betaaltermijn van 15 dagen wordt toegekend vanaf de dag volgende op de 1ste 
herinneringsdatum. 

Art.9. Indien binnen de bijkomende betaaltermijn van 15 dagen na de 1ste herinnering niet betaald 
wordt, verstuurt de financiële dienst een 2de herinnering, ‘laatste waarschuwing’ genoemd. 
Hierbij wordt een 2de bijkomende betaaltermijn van 15 dagen toegekend vanaf de dag 
volgend op de 2de herinneringsdatum. Deze 2de herinnering vermeldt tevens dat, bij niet 
betaling binnen de gestelde termijn, via een gerechtsdeurwaarder een dwangbevel zal 
betekend worden en de kosten hiervoor ten laste zijn van de schuldenaar. Deze 2de 
herinnering wordt verstuurd via aangetekende zending. De administratiekost voor deze 
aangetekende ‘laatste waarschuwing’ wordt vastgesteld op 15,00 euro en wordt samen met 
de openstaande belasting ingevorderd. 

Art.10. De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en gemotiveerd. 
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop 
de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Art.11. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij 
de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012, 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 en met 9bis 
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 
moratoriumintrest; 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 o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing, voor zover 
zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

Art.12. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, 
overeenkomstig artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.13. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met 
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art.14. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
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bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

8. j. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Overwegend dat de huisophaling van papierafval en de organisatie voor het sorteren, 
afvoeren en verwerken ervan milieubelastend zijn; 

Overwegend dat het daarom – het principe ‘de vervuiler betaalt’ indachtig – billijk voorkomt 
om een gemeentebelasting te heffen op de bedeling van niet-geadresseerde reclamedrukwerken 
en gelijkgestelde producten; 

Overwegend dat het bestuur een differentiëring in de tariefstructuur wenst door te voeren, 
met dien verstande dat de belastingplichtigen die spontaan de vereiste aangifte verrichten een 
lager tarief zullen genieten dan diegenen die hiertoe slechts na een schriftelijke aanmaning 
overgaan of zelfs helemaal in gebreke blijven, met een ambtshalve inkohiering tot gevolg; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten van 28 mei 
2010 en 17 februari 2012; 

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duuzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen, gewijzigd bij de decreten van 21 december 2012 en 1 maart 
2013; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA) en op de latere wijzigingen; 

Gelet op het voorstel om de gemeentebelasting te heffen voor de aanslagjaren 2020 tot en 
met 2025, zodat de heffingstermijn samenvalt met het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met 15 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V en Spa./onafhankelijk) bij 1 onthouding 
(onafhankelijk). 

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de 
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, 
ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden 
verspreid. 
 
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle door de adverteerder 
aangeboden stalen en reclamedragers die aanzetten tot gebruik, verbruik of aankoop van 
diensten, producten of transacties.  
De opsomming is niet limitatief.  
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Worden eveneens gelijkgesteld met reclamedrukwerken: alle stalen, flyers, folders en 
dragers, aangeboden door de politieke partijen en door de kandidaten van die partijen bij 
de gemeentelijke, provinciale, gewestelijke, federale of Europese verkiezingen, ongeacht of 
ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.  
 
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet 
beschouwd als zijnde geadresseerd. 

Art.2. De belasting wordt gevestigd op elke afzonderlijk te onderscheiden entiteit, ook al zijn de 
publicaties gebundeld en/of verpakt. 

Art.3. De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die aan de drukker 
opdracht gaf om te drukken of die opdracht gaf om het gelijkgestelde product te 
produceren.  
 
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 6 of niet gekend is, 
is de belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke 
uitgever wordt vermeld. 

Art.4. De belasting is verschuldigd per bedeeld exemplaar.  
Het tarief bedraagt 0,005 euro per bedeeld exemplaar voor drukwerk met een gewicht tot 
en met 20 gram.  
Voor drukwerk met een gewicht van meer dan 20 gram wordt per aangesneden schijf van 
20 gram een bedrag van 0,005 euro per bedeeld exemplaar aangerekend.  
De aan te rekenen bedragen worden naar boven afgerond op de eerstvolgende eurocent. 
Per verspreiding bedraagt de heffing minimum 25,00 euro. 

Art.5. Van de belasting zijn vrijgesteld:  
- de publiekrechtelijke rechtspersonen;  
- de vormings- en onderwijsinstellingen;  
- de verenigingen voor zover zij sociale en/of culturele doeleinden nastreven en het druk-
 werk met het oog op deze doeleinden wordt verspreid;  
- de door het gemeentebestuur erkende adviesraden;  
- de verenigingen van Wortegem-Petegem;  
- de overlijdensberichten. 

Art.6. De belastingplichtige is gehouden, ten laatste de dag waarop de verspreiding aanvangt, 
hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur en alle voor de aanslag noodzakelijke 
gegevens te verstrekken.  
 
Voor de periodieke verspreiding moet de aangifte ten laatste de dag waarop de eerste 
verspreiding aanvangt aan het gemeentebestuur worden overgemaakt.  
 
De aangifte dient alle inlichtingen te bevatten, nodig voor het vestigen van de aanslag. Een 
daartoe bestemd formulier wordt door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld van 
de belastingplichtigen.  
 
Van ieder verspreid drukwerk of gelijkgesteld product dient bij de aangifte een specimen te 
worden gevoegd. 
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Art.7. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste 
of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast, onverminderd 
het recht van bezwaar en beroep.  
 
De tarieven overeenkomstig artikel 4 worden verdubbeld en op minimum 50,00 euro 
gebracht in de gevallen opgesomd in het eerste lid, namelijk indien er geen of een 
laattijdige, onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte overeenkomstig artikel 6 werd 
gedaan. 
 
Indien het aantal verspreide exemplaren niet binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn 
wordt meegedeeld, wordt de belasting berekend op basis van het forfaitair aantal 
verspreide exemplaren dat bepaald wordt op 2.850.  
 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling, zullen de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting aan de 
belastingplichtige per aangetekend schrijven betekend worden.   
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen, volgend op de datum van 
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

Art.8. De belasting wordt semestrieel ingevorderd bij wijze van inkohiering. Het kohier wordt 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Het 
kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de met invordering belaste 
financieel directeur die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. 

Art.9. De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Bij 
het aanslagbiljet wordt een beknopte samenvatting gevoegd van het reglement krachtens 
hetwelk de belasting verschuldigd is. 

Art.10. Bij niet betaling binnen de termijn van twee maanden na verzending van het aanslagbiljet 
stuurt de financiële dienst een 1ste herinnering, ‘aanmaning’ genoemd, waarbij een 
bijkomende betaaltermijn van 15 dagen wordt toegekend vanaf de dag volgende op de 1ste 
herinneringsdatum. 

Art.11. Indien binnen de bijkomende betaaltermijn van 15 dagen na de 1ste herinnering niet betaald 
wordt, verstuurt de financiële dienst een 2de herinnering, ‘laatste waarschuwing’ genoemd. 
Hierbij wordt een 2de bijkomende betaaltermijn van 15 dagen toegekend vanaf de dag 
volgend op de 2de herinneringsdatum. Deze 2de herinnering vermeldt tevens dat, bij niet 
betaling binnen de gestelde termijn, via een gerechtsdeurwaarder een dwangbevel zal 
betekend worden en de kosten hiervoor ten laste zijn van de schuldenaar. Deze 2de 
herinnering wordt verstuurd via aangetekende zending. De administratiekost voor deze 
aangetekende ‘laatste waarschuwing’ wordt vastgesteld op 15,00 euro en wordt samen met 
de openstaande belasting ingevorderd. 

Art.12. De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en gemotiveerd. 
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop 
de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
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Art.13. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij 
de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 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 en met 9bis 
(rechtsmiddelen ; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 
moratoriumintrest ; 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 o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing, voor zover 
zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

Art.14. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, 
overeenkomstig artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.15. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met 
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art.16. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

8. k. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Overwegend dat de gemeente Wortegem-Petegem wordt gekenmerkt door haar landelijk 
karakter; 

Overwegend dat masten en pylonen dit landelijk karakter verstoren; 

Dat de aanwezigheid van masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente een 
substantiële invloed heeft op de aantrekkingskracht van Wortegem-Petegem als woonomgeving en 
toeristische bestemming; 

Dat er bovendien – naast de visuele hinder – de perceptie is van het bestaan van een 
gezondheidsrisico in de omgeving van de masten en pylonen; 

Overwegend dat het invoeren van een gemeentebelasting op masten en pylonen dan ook 
gerechtvaardigd is; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 betreffende de 
gemeentefiscaliteit; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten van 28 mei 
2010 en 17 februari 2012; 

Gelet op het voorstel om de gemeentebelasting te heffen voor de aanslagjaren 2020 tot en 
met 2025, zodat de heffingstermijn samenvalt met het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente; 
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Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op 
allerhande masten en pylonen op het grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem, 
geplaatst in openlucht en zichtbaar vanaf de openbare weg. 

Art.2. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder  
- mast: een vaststaande verticale structuur die geplaatst wordt op een dak of op een  
  andere bestaande constructie met een minimale hoogte van 15 meter;  
- pyloon: een individuele en vaststaande constructie of steuntoren die opgericht wordt 
  op het niveau van het maaiveld en die een minimale hoogte heeft van 15 meter. 

Art.3. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of de pyloon op 1 januari van het 
belastingjaar. 

Art.4. De belasting wordt vastgesteld op 2.500,00 euro per mast of pyloon. De belasting is 
ondeelbaar, er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als 
de mast of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen. 

Art.5. Van de belasting zijn vrijgesteld:  
- eigenaars van duurzame installaties en constructies dienstig voor de openbare hulpver-
 lening en veiligheid;  
- eigenaars van constructies voor het produceren van groene stroom (bijv. windmolens); 
- eigenaars van constructies voor louter recreatief gebruik;  
- openbare besturen en andere openbare inrichtingen en instellingen;  
- eigenaars van constructies die dienstig zijn voor de verlichting van sport- en recreatie-
 voorzieningen voor erkende verenigingen. 

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. 

Art.7. De belastingplichtige dient elke wijziging in het aantal masten en/of pylonen waarvan hij 
eigenaar is geworden tijdens de belastingjaren van onderhavig reglement op eigen initiatief 
aan het gemeentebestuur bekend te maken binnen de maand na de wijziging. 

Art.8. Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste 
of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast, onverminderd 
het recht van bezwaar en beroep.  
 
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling, zullen de motieven om gebruik 
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag gebaseerd is evenals de 
wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting aan de 
belastingplichtige per aangetekend schrijven betekend worden.   
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen, volgend op de datum van 
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

Art.9. De belasting wordt ingevorderd bij wijze van inkohiering. Het kohier wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier wordt 
tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de met invordering belaste financieel directeur die 
onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. 
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Art.10. De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. Bij 
het aanslagbiljet wordt een beknopte samenvatting gevoegd van het reglement krachtens 
hetwelk de belasting verschuldigd is. 

Art.11. Bij niet betaling binnen de termijn van twee maanden na verzending van het aanslagbiljet 
stuurt de financiële dienst een 1ste herinnering, ‘aanmaning’ genoemd, waarbij een 
bijkomende betaaltermijn van 15 dagen wordt toegekend vanaf de dag volgende op de 1ste 
herinneringsdatum. 

Art.12. Indien binnen de bijkomende betaaltermijn van 15 dagen na de 1ste herinnering niet betaald 
wordt, verstuurt de financiële dienst een 2de herinnering, ‘laatste waarschuwing’ genoemd. 
Hierbij wordt een 2de bijkomende betaaltermijn van 15 dagen toegekend vanaf de dag 
volgend op de 2de herinneringsdatum. Deze 2de herinnering vermeldt tevens dat, bij niet 
betaling binnen de gestelde termijn, via een gerechtsdeurwaarder een dwangbevel zal 
betekend worden en de kosten hiervoor ten laste zijn van de schuldenaar. Deze 2de 
herinnering wordt verstuurd via aangetekende zending. De administratiekost voor deze 
aangetekende ‘laatste waarschuwing’ wordt vastgesteld op 15,00 euro en wordt samen met 
de openstaande belasting ingevorderd. 

Art.13. De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden ondertekend en gemotiveerd. 
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop 
de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Art.14. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij 
de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 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 en met 9bis 
(rechtsmiddelen ; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 
moratoriumintrest ; 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 o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing, voor zover 
zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. 

Art.15. Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, 
overeenkomstig artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.16. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met 
de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register. 

Art.17. Afschrift van deze beslissing wordt digitaal doorgezonden naar het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse 
regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het 
bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke 
overheid. 

9. 

De Gemeenteraad, 

 In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 
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 Overwegende dat overeenkomstig artikel 40 van de WGP, elke gemeenteraad van de zone de 
dotatie stemt die aan het lokaal politiekorps moet worden toegekend en die aan de politiezone 
wordt gestort; 

 Overwegende dat het K.B. van 15 januari 2003 houdende nadere regels betreffende de 
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van de meergemeentezone 
stelt dat het percentage van het aandeel van elke gemeente in de globale gemeentelijke dotatie 
wordt bepaald in onderling akkoord tussen de verscheiden gemeenteraden; 

 Dat overeenkomstig het akkoord bereikt in het politiecollege van 18 september 2007, het 
netto-tekort wordt verdeeld onder alle gemeenten volgens de hieronder bepaalde verdeelsleutel, 
geactualiseerd op basis van de in 2018 bestede capaciteit aan de 7 basisfunctionaliteiten van de 
lokale politie: 

STAD/GEMEENTE VERDEELSLEUTEL 2020 

Kluisbergen 9,92 % 

Kruisem  20,29 % 

Oudenaarde 62,84 % 

Wortegem-Petegem 6,95 % 

 

 Gelet op de brief van de politiezone Vlaamse Ardennen van 22 november 2019 betreffende de 
vaststelling van het bedrag van de gemeentelijke dotaties aan de politiezone; 

 Overwegende dat uit het ontwerp van de politiebegroting 2020 blijkt dat het netto tekort op 
de gewone dienst geraamd wordt op € 5.380.785,98, te verdelen onder de respectievelijke 
gemeenten/stad; 

 Dat dit tekort 6,48 % of € 327.247,91 hoger ligt dan het tekort van 2019; 

 Overwegende dat het aandeel van de gemeente Wortegem-Petetegem in de gewone dienst 
voor 2020 wordt vastgesteld op € 373.964,63; 

 Overwegende dat de gemeentelijke dotatie 2020 voor wat de gewone dienst betreft, 
rekening houdende met de actualisering van de verdeelsleutel, gedaald is met 1,73 % of € 6.566,79; 

 Overwegende dat de totale buitengewone uitgaven geraamd worden op € 174.000; 

 Overwegende dat het aandeel van de gemeente Wortegem-Petetegem in de buitengewone 
dienst voor 2020, waarbij dezelfde verdeelsleutel wordt gehanteerd als deze voor de gewone dienst, 
wordt vastgesteld op € 12.093,00; 

 Overwegende dat de politiebegroting 2020 op 10 december 2019 door de politieraad werd 
goedgekeurd; 

 Overwegende dat de bedragen ingeschreven zijn in het eerste jaar van het meerjarenplan 
2020-2025 van de gemeente in het exploitatiebudget onder de jaarbudgetrekening 
2020/GBB/0400-00/6491300 en in het investeringsbudget onder de jaarbudgetrekening 
2020/GBB/0400-00/6640300; 

 Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 
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Art.1. De gemeentelijke dotaties aan de politiezone Vlaamse Ardennen voor het dienstjaar 2020 ten 
laste van de gemeente Wortegem-Petegem worden als volgt vastgesteld: 

1. Gewone dienst: € 373.964,63 
2. Buitengewone dienst: € 12.093,00. 

Art.2. Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 van het 
decreet lokaal bestuur. 

Art.3. De toezichthoudende overheid wordt ter kennis gesteld volgens de bepalingen van artikel 
330 van het decreet lokaal bestuur. 

Art.4. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken, de 
heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen en de voorzitter van de politiezone 
Vlaamse Ardennen. 

10. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen 
waarbij artikel 23 bepaalt: 

§ 1. Elke zone stelt een meerjarenbeleidsplan op dat rekening houdt met de 
bestaande situatie en de risicoanalyse. Dit plan wordt opgesteld voor een duur van 
zes jaar en is vatbaar voor aanpassingen 
§ 2. Het gemeentelijk luik van het meerjarenbeleidsplan wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone. 
§ 3. Het meerjarenbeleidsplan wordt uitgewerkt door jaarlijkse actieplannen, 
voorbereid door de zonecommandant onder toezicht van het college en 
goedgekeurd door de raad. 

Gelet op het Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en 
de structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones en alle latere wijzigingen; 

Overwegende dat de inhoud en structuur van het meerjarenbeleidsplan is vastgelegd bij 
Koninklijk besluit en 6 hoofdstukken omvat waaronder een hoofdstuk 6 “Toepassing van de zonale 
doelstellingen op gemeentelijk niveau” ;  

Dat dit hoofdstuk wordt toegevoegd aan het meerjarenbeleidsplan als het beleidsplan een 
bijzondere impact heeft op een gemeente ten opzichte van de andere gemeenten van de zone, door 
bijv. de bouw of schrapping van een kazerne, de verandering van het niveau van dienstverlening ;  

Dat de gemeenten hierdoor de garantie hebben dat zij geraadpleegd worden bij een 
bijzonder effect voor de gemeente, veroorzaakt door het beleidsplan van de brandweerzone ;  

Overwegende dat het gemeentelijk luik van het meerjarenbeleidsplan ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone. Bij gebrek aan goedkeuring binnen de veertig 
dagen na het nemen van het besluit wordt de gemeenteraad geacht zijn goedkeuring gegeven te 
hebben. 

Overwegende dat indien de gemeenteraad geen akkoord bereikt over een deel of geheel van 
het gemeentelijke luik van het meerjarenbeleidsplan, door de gouverneur een overleg wordt 
georganiseerd tussen de betrokken zonale en gemeentelijke overheden. Als dit overleg geen 
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akkoord teweegbrengt, beslist de gouverneur en brengt hij zonder verwijl de zonale en 
gemeentelijke overheden en de minister op de hoogte van zijn beslissing. De raad of de 
gemeenteraad kan binnen de twintig dagen na de betekening van de beslissing van de gouverneur 
een beroep instellen bij de minister. De minister doet uitspraak binnen de veertig dagen. Bij gebrek 
aan een beslissing binnen de veertig dagen, wordt de beslissing van de gouverneur definitief. 

Tijdslijn 

• Zonecollege van 26 april 2019 aangaande bespreking en tussentijdse bijsturingen van het 
meerjarenbeleidsplan van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen; 

• Zoneraad van 24 mei en 28 juni 2019 aangaande bespreking en tussentijdse beslissingen 
van het meerjarenbeleidsplan van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen; 

•  Zoneraad van 6 september 2019 aangaande de goedkeuring van het 
meerjarenbeleidsplan in afwachting van het advies van de vakorganisaties; 

• Zoneraad van 20 september 2019 aangaande de goedkeuring van het 
meerjarenbeleidsplan na het advies van de vakorganisaties; 

Overwegende dat het goedgekeurde beleidsplan, met enerzijds de gespreide oprichting van 
3 permanentieposten een verandering zal geven in dienstverlening in meerdere gemeenten : het 
service level agreement (hoelang duurt het voordat de brandweer bij de burger staat) wordt beter;   

Dat er anderzijds een DGH permanentie voorzien zal worden in de brandweerpost Herzele. 
Deze oprichting heeft een betere dienstverlening tot gevolg in de gemeenten Herzele en Sint-
Lievens-Houtem ; 

Overwegende dat dit gemeentelijk luik niet enkel als een wettelijke verplichting hoeft 
beschouwd te worden. Het is tevens een mogelijkheid voor een burgemeester om de gemeentelijke 
beleidsorganen te informeren over de hulpverleningszone en de operationele betekenis ervan voor 
de eigen gemeente; 

Overwegende dat door de implementatie van een zonale werking elke burger en bezoeker 
van de gemeenten uit de brandweerzone kan rekenen op een meer en uitgebreide dienstverlening. 
Het oprichten van de permanentieposten betekent een verandering in dienstverlening in meerdere 
gemeenten: Het service level agreement (SLA) wordt beter maar er zal daarenboven een 
gegarandeerde snelle en adequate uitruk mogelijk zijn tijdens de kantooruren ; 

Na beraadslaging gaat met over tot het goedkeuren van hoofdstuk 6 van het 
meerjarenbeleidsplan 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1. De gemeenteraad keurt het gemeentelijk luik van het meerjarenbeleidsplan van de  
brandweerzone Vlaamse Ardennen voor de gemeente Wortegem-Petegem goed. 

Hoofdstuk 6 uit het meerjarenbeleidsplan wordt in bijlage bij dit besluit gevoegd om er één 
geheel mee te vormen 

Art. 2. Deze beslissing van de gemeenteraad wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de 
Voorzitter en de Zonecommandant van de brandweerzone Vlaamse Ardennen 

11. 

De Gemeenteraad, 
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 In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum;  

 Gelet op de wet van 15 mei 2007 en alle latere wijzigingen, betreffende de Civiele Veiligheid 
die bepaalt dat de dotaties van de gemeenten en steden van de brandweerzone jaarlijks vastgelegd 
worden door de zoneraad op basis van een unaniem akkoord, bereikt tussen de verschillende 
betrokken gemeenteraden; 

 Overwegende dat, overeenkomstig de beslissing van de zoneraad van 6 januari 2015, de 
berekeningswijze van de zonale verdeelsleutel jaarlijks dient gemaakt te worden en de procentuele 
verdeling jaarlijks dient vastgelegd op basis van de meest recente cijfers; 

 Overwegende dat de zonale verdeelsleutel herrekend wordt op basis van het inwonersaantal, 
de kadastrale inkomens en de financiële draagkracht met hun toestand op 1 januari 2019 en 
vastgelegd wordt voor de volledige planningsperiode 2020-2025; 

 Overwegende dat de verdeelsleutel voor de gemeente Wortegem-Petegem voor het 
dienstjaar 2020 vastgesteld wordt op 4,0567 % tegenover 4,0960% in 2019; 

 Overwegende dat uit het ontwerp van de begroting 2020 van de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen blijkt dat het netto tekort op de gewone dienst geraamd wordt op € 4.349.462, te 
verdelen onder de respectievelijke gemeenten/steden; 

Dit is een stijging van 3,7% tegenover 2019; 

Overwegende dat het aandeel van de gemeente in de gewone dienst voor 2020 wordt 
vastgesteld op € 176.445 en ingeschreven is in het eerste jaar van het meerjarenplan 2020-2025 van 
de gemeente onder de jaarbudgetrekening 2020/0410-00/GBB/6491400; 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie voor wat de gewone dienst betreft rekening 
houdende met de actualisering van de verdeelsleutel, gestegen is met 2,7 % of € 4.646,00 tegenover 
2019; 

Overwegende dat besloten werd om voor de buitengewone dienst dezelfde verdeelsleutel te 
hanteren als deze voor de gewone dienst; 

Overwegende dat uit het ontwerp van de begroting 2020 van de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen blijkt dat het netto-tekort op de buitengewone dienst geraamd wordt op   

€ 1.000.000; 

Overwegende dat het aandeel van de gemeente in de buitengewone dienst voor 2020 wordt 
vastgesteld op € 50.424,48 en ingeschreven is in het eerste jaar van het meerjarenplan 2020-2025 
van de gemeente onder de jaarbudgetrekening 2020/0410-00/6640400; 

Overwegende dat de begroting van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor 2020 op 
25 oktober 2019 werd goedgekeurd door de zoneraad; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. De gemeentelijke dotaties aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor het dienstjaar 
2020 ten laste van de gemeente Wortegem-Petegem worden als volgt vastgesteld: 

 Gewone dienst: € 176.445,00 
 Buitengewone dienst: € 50.424,48. 
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Art.2. Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 van het 
decreet lokaal bestuur. 

Art.3. De toezichthoudende overheid wordt ter kennis gesteld volgens de bepalingen van artikel 
330 van het decreet lokaal bestuur. 

Art.4. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Minister van Binnenlandse Zaken, aan 
de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen en aan de voorzitter van de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 

12. 

De Gemeenteraad, 

wordt overeenkomstig artikel 332, §1, derde lid van het decreet over het lokaal bestuur van 
22 december 2017, in kennis gesteld van het besluit van de provinciegouverneur van 28 november 
2019 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van de gemeente 
Wortegem-Petegem. 

13. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
(BBC-besluit) en het verslag aan de Vlaamse Regering bij dit besluit en latere wijzigingen; 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot het vaststellen 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 OCMW’s; 

Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering over de 
beheers- en beleidscyclus; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 betreffende de budgetten en de éénjarige 
meerjarenplannen 2019 volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de raadsbeslissing van 20 december 2018 waarbij het budget 2019 werd vastgesteld; 

Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging 1- 2019 dat conform de wettelijke bepalingen 14 
dagen voor de bespreking op de gemeente- en O.C.M.W.-raad aan de raadsleden werd bezorgd; 

Gelet op de budgetbesprekingen van 5 november 2019; 

Na beraadslaging stemt de raad over de budgetwijziging 2019-1 in zijn geheel gezien er om 
geen afzonderlijke stemming over één of meerdere onderdelen wordt gevraagd; 

BESLUIT: met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) en 1 stem tegen 
(onafhankelijk). 

Art.1. De budgetwijziging 2019-1, die als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd; vast te stellen. 

Art.2. Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 en 286 van 
het decreet lokaal bestuur. 
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Art.3. De toezichthoudende overheid wordt ter kennis gesteld volgens de bepalingen van artikel 
330 van het decreet lokaal bestuur. 

14. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op de artikelen 40 
(gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid t.a.v. gemeentelijke aangelegenheden) 
en 41 (bevoegdheden die niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden 
toevertrouwd); 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, Titel 4, inzake de beleids- en 
beheerscyclus voor de gemeente en het O.C.M.W., inzonderheid op de artikelen 249 tot en met 256; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen, en latere wijzigingen, betreffende de regels van BBC2020 
boekhouding, de beleidsrapporten en de toelichtingen; 

Gelet op de MB van 26 juni 2018 en 12 september 2018 inzake vaststelling van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering 
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 
van lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Overwegende dat voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen 
een meerjarenplan wordt vastgesteld; 

Dat het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen 
en eindigt op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen; 

Dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota (doelstellingen en acties), een 
financiële nota (financiële vertaling van de strategische nota) en een toelichting; 

Overwegende dat er geopteerd werd om geen onderscheid te maken tussen wat prioritair is 
en wat niet; 

Dat in de strategische nota gerapporteerd wordt over alle projecten die vallen onder één of 
andere prioritaire actie; 

Overwegende dat de gemeente en het O.C.M.W. geen afzonderlijke planningsdocumenten 
meer moet opmaken. Het meerjarenplan 2020-2025 is een geïntegreerd meerjarenplan waarin 
beleidsdoelstellingen, acties en ramingen van zowel de gemeente als van het O.C.M.W. opgenomen 
worden; 

Gelet op het ontwerp van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 dat conform de 
wettelijke bepalingen 14 dagen voor de bespreking op de gemeente- en O.C.M.W.-raad aan de 
raadsleden werd bezorgd; 

Dat het geïntegreerd meerjarenplan leidt tot één financieel evenwicht. Alleen het rapport M3 
geeft de kredieten per entiteit weer.  De vaststelling van het meerjarenplan gebeurt door zowel de 
gemeenteraad als door de raad voor maatschappelijk welzijn, voor hun deel van de kredieten, en 
daarna keurt de gemeenteraad ook nog eens het deel van het O.C.M.W. goed, waardoor het 
meerjarenplan definitief is vastgesteld; 
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Overwegende dat de goedkeuring van de gemeenteraad voor het deel van het O.C.M.W. nodig 
is omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor 
maatschappelijk welzijn maakt; 

Gelet op de budgetbesprekingen op 5 november 2019; 

Gelet op het overleg met het managementteam op 2 december 2019 overeenkomstig artikel 
171  § 4, 3de lid van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de verslagen van de gemeenteraadscommissie financiën en begroting van 28 
oktober 2019 en 11 december 2019; 

Overwegende dat het geconsolideerd meerjarenplan voldoet aan het decretaal genormeerde 
toestands- en structureel financieel evenwicht; 

Dat zij een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve 
autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan voorlegt; 

Gelet op het audio-zittingsverslag; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor (Open VLD), 5 onthoudingen (N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) 
en 1 stem tegen (onafhankelijk). 

Art.1. Het meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente vast te stellen. 

Art.2. Het meerjarenplan 2020-2025 volgens de bepalingen van artikel 250 van het decreet lokaal 
bestuur in digitale vorm aan de Vlaamse Regering over te maken. 

Art.3. Dit besluit bekend te maken volgens de bepalingen van artikelen 285 en 286 (publicatie lijst, 
besluit en inhoud op webtoepassing) van het decreet lokaal bestuur. 

Art.4. De toezichthoudende overheid ter kennis te stellen volgens de bepalingen van artikel 330 
(bestuurlijk toezicht) van het decreet lokaal bestuur. 

 

Schorsing van de zitting voor behandeling van de volledige OCMW-raad. 
 

15. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op de artikelen 40 
(gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid t.a.v. gemeentelijke aangelegenheden) 
en 41 (bevoegdheden die niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden 
toevertrouwd); 

Gelet op decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, Titel 4, inzake de beleids- en 
beheerscyclus voor de gemeente en het O.C.M.W., inzonderheid op de artikelen 249 tot en met 256; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen, en latere wijzigingen, betreffende de regels van BBC2020 
boekhouding, de beleidsrapporten en de toelichtingen; 
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Gelet op de MB van 26 juni 2018 en 12 september 2018 inzake vaststelling van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering 
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 
van lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Overwegende dat voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen 
een meerjarenplan wordt vastgesteld; 

Dat het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen 
en eindigt op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen; 

Dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota (doelstellingen en acties), een 
financiële nota (financiële vertaling van de strategische nota) en een toelichting; 

Overwegende dat er geopteerd werd om geen onderscheid te maken tussen wat prioritair is 
en wat niet; 

Dat in de strategische nota gerapporteerd wordt over alle projecten die vallen onder één of 
andere prioritaire actie; 

Overwegende dat de gemeente en O.C.M.W. geen afzonderlijke planningsdocumenten meer 
moet opmaken. Het meerjarenplan 2020-2025 is een geïntegreerd meerjarenplan waarin 
beleidsdoelstellingen, acties en ramingen van zowel de gemeente als van het O.C.M.W. opgenomen 
worden; 

Gelet op het ontwerp van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 dat conform de 
wettelijke bepalingen 14 dagen voor de bespreking op de gemeente- en O.C.M.W.-raad aan de 
raadsleden werd bezorgd; 

Dat het geïntegreerd meerjarenplan leidt tot één financieel evenwicht. Alleen het rapport M3 
geeft de kredieten per entiteit weer.  De vaststelling van het meerjarenplan gebeurt door zowel de 
gemeenteraad als door de raad voor maatschappelijk welzijn, voor hun deel van de kredieten, en 
daarna keurt de gemeenteraad ook nog eens het deel van het O.C.M.W. goed, waardoor het 
meerjarenplan definitief is vastgesteld; 

Overwegende dat de goedkeuring van de gemeenteraad voor het deel van het O.C.M.W. nodig 
is omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor 
maatschappelijk welzijn maakt; 

Gelet op de budgetbesprekingen op 5 november 2019; 

Gelet op het overleg met het managementteam op 2 december 2019 overeenkomstig artikel 
171 § 4, 3de lid van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de verslagen van de gemeenteraadscommissie financiën en begroting van 28 
oktober 2019 en 11 december 2019; 

Overwegende dat het geconsolideerd meerjarenplan voldoet aan het decretaal genormeerde 
toestands- en structureel financieel evenwicht; 

Dat zij een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve 
autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan voorlegt; 

Gelet op het audio-zittingverslag; 
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BESLUIT: met 11 stemmen voor (Open VLD) bij 5 onthoudingen (N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) 
en 1 stem tegen (onafhankelijk). 

Art.1. Het deel van het meerjarenplan 2020-2025 goed te keuren dat de raad voor maatschappelijk 
welzijn heeft vastgesteld in haar zitting van 19 december 2019 en waardoor het geïntegreerd 
meerjarenplan definitief is vastgesteld. 

Art.2. Het meerjarenplan 2020-2025 volgens de bepalingen van artikel 250 van het decreet lokaal 
bestuur in digitale vorm aan de Vlaamse Regering over te maken. 

Art.3. Dit besluit bekend te maken volgens de bepalingen van artikelen 285 en 286 (publicatie lijst, 
besluit en inhoud op webtoepassing) van het decreet lokaal bestuur. 

Art.4. De toezichthoudende overheid ter kennis te stellen volgens de bepalingen van artikel 330 
(bestuurlijk toezicht) van het decreet lokaal bestuur. 

16. a. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op de artikelen 41 2de 
lid 10° b) en 56 §3 6°; 

Overwegende dat het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de 
voorwaarden van overheidsopdrachten behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad tenzij de 
overheidsopdracht: 

 past binnen het begrip “dagelijks bestuur” waarvoor het college van 
burgemeester en schepenen bevoegd is; 

 nominatief aan het college van burgemeester en schepenen wordt toevertrouwd; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2019 houdende vaststelling van het 
begrip “dagelijks bestuur”; 

Gelet op artikel 1 § 2 van het bovenvermeld gemeenteraadsbesluit waarbij de gemeenteraad 
voor de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden, delegatie geeft aan het college 
van burgemeester en schepenen voor opdrachten waarvoor de kredieten op het 
investeringsbudget voorzien zijn en voor zover het bedrag ervan niet hoger is dan € 50.000 
exclusief BTW; 

Overwegende dat voor de plaatsingsprocedure en vaststellen van de voorwaarden waarvoor 
de kredieten op het investeringsbudget voorzien zijn en het bedrag hoger is dan de € 50.000, de 
raad deze opdrachten nominatief aan het college van burgemeester en schepenen kan delegeren; 

Gelet op het goedgekeurd meerjarenplan 2020-2025, meer bepaald op de investeringen in 
2020; 

Gelet op het voorstel van gedelegeerde nominatieve overheidsopdrachten voor 2020 uit het 
meerjarenplan 2020-2025, die als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd; 

BESLUIT: met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V, Sp.a/onafhankelijk) en 1 onthouding 
(onafhankelijk). 

Art.1. De lijst met gedelegeerde nominatieve overheidsopdrachten voor 2020, die als bijlage bij 
deze beslissing is gevoegd, wordt goedgekeurd. 
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Art.2. Het college van burgemeester en schepenen houdt van de verrichtingen, zoals bedoeld in het 
artikel 1 van dit besluit, een overzichtslijst bij.  Deze overzichtslijst wordt door het college van 
burgemeester en schepenen voor kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Art.3. Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 van het 
decreet lokaal bestuur. 

Art.4. De toezichthoudende overheid wordt ter kennis gesteld volgens de bepalingen van artikel 
330 van het decreet lokaal bestuur. 

16. b. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op het artikel 41 2de  
lid 23°; 

Overwegende dat met de BBC2020 de nominatieve subsidies niet meer automatisch 
toegekend worden bij het vaststellen van het meerjarenplan; 

Dat bijgevolg de gemeenteraad de nominatieve subsidies voor het komende boekjaar in een 
afzonderlijk besluit dient toe te kennen; 

Dat deze subsidies niet worden toegekend op basis van een subsidiereglement; 

Gelet op het goedgekeurd geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025; 

Gelet op het voorstel van nominatieve subsidies voor 2020 uit het meerjarenplan 2020-2025, 
dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. De lijst met nominatieve subsidies voor 2020, die als bijlage bij deze beslissing is gevoegd, 
wordt toegekend. 

Art.2. De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de 
nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet per begunstigde zoals 
opgenomen in de bijlage bij dit besluit. 

Art.3. De uitbetaling van een nominatieve subsidie houdt een controlerecht in en kan (deels) 
teruggevorderd worden wanneer de subsidie niet wordt aangewend voor de algemene 
werking van de begunstigde. 

Art.4. Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 van het 
decreet lokaal bestuur. 

Art.5. De toezichthoudende overheid wordt ter kennis gesteld volgens de bepalingen van artikel 
330 van het decreet lokaal bestuur. 

17. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968; 

Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer; 
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Gelet op het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-
terreinwedstrijden; 

Gelet op de omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het KB van 28 juni 2019 tot 
reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden;  

Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies 
voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening; 

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet; 

Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving 
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 

Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 

Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 
119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de 
overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de 
stad/gemeente; 

Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke 
administratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of 
administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen; 

Gelet op het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van 
noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de 
burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die een 
coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen; 

Gelet op het KB van 1 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de 
aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 
interventieplannen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van 
Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 

Overwegende dat op zondag 5 april 2020 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor 
dames elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente 
doorkruist; 

Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme 
volkstoeloop met zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken; 

Overwegende dat de er tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de 
wielerwedstrijd worden georganiseerd; 
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Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die 
op zich al veel toeschouwers aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte 
van deze delen van de reisweg moeten verhoogd worden; 

Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van 
activiteiten op dezelfde locatie aangewezen is; 

Overwegende dat het wenselijk is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten 
onderling de nodige afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … teneinde 
de overlast voor de bewoners langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken; 

Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid 
van de toeschouwers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen 
garanderen: 

- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de 
reisweg; 

- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten 
langsheen de reisweg en de bestuurlijke overheid; 

- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten 
onderling opdat de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein 

Art.1. Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft 
omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en 
“Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij 
aansluitend niet afgesloten terrein, wordt op zondag 5 april 2020 slechts toegelaten op 
voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft, 
voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund. 

Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 
1 februari 2020 bij de burgemeester worden ingediend. 

De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden : 

1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator. 
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, 

het adres van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het 
bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te 
vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden. 

3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de 
vermelding of deze publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming 
van het aantal genodigden. 

4. De juiste locatie ervan. 
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang…) die zullen worden in 

plaats gesteld. 
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, sfeerbeheerders, ….). 
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving. 
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Art.2. Ten laatste op 20 maart 2020 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde 
aanvragers hetzij de vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning. 

In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend. 

De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder 
dewelke de vergunning werd verleend na te leven. 

Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan 
de zonecommandant van de hulpverleningszone bezorgd, en, indien van toepassing, aan de 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.  

Art.3. Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de 
vergunning werd verleend, niet naleeft, kan de burgemeester de vergunning intrekken. 

Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester 
als motief ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren. 

II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter 

Art.4. Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft 
omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en 
Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor 
iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op 
vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt 
gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 1 februari 2020 gemeld aan de 
burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens 
te bevatten opgesomd in artikel 1. 

Art.5. De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie 
van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen 
organiseren met de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten 
teneinde de nodige afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of 
genodigden, de in te richten parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden 
evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz …  

Art.6. De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de 
voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar 
vormen voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).   

III. Veiligheidszones 

Art.7. De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale 
volkstoeloop op bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als 
veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen 
beheersen. 

Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende 
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte 
mobiliteit, de aanwezigheid van risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen,…)  
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Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld 
onder rubriek I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde 
van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een 
veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 1 februari 2020 gemeld aan de burgemeester 
van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten 
opgesomd in artikel 1. 

De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en 
de juiste locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere 
coördinatievergaderingen met de organisator van een randactiviteit en met de verschillende 
hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak met de lokale veiligheidscel één 
inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor de hele veiligheidszone. 

Art.8. Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend 
niet afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, 
zijn de bepalingen van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing. 

IV. Algemene bepalingen 

Art.9. Normatief kader 

Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de 
burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de 
randactiviteiten af te toetsen: 

- het ‘Algemeen politiereglement politiezone Vlaamse Ardennen betreffende het vast-
stellen van overtredingen die in aanmerking komen voor een administratieve sanctie’ 
van 25 juni 2015, 

- het ‘Aanvullend politiereglement houdende vaststelling van de minimumnormen 
inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen’ van 26 
november 2009, 

- de Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico's in instellingen van 
tijdelijke aard’ en ‘Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties 
met gas en/of elektriciteit en bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van 
een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem’ van 29 maart 2012, 

- de besluiten van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 betreffende het maximaal 
geluidsniveau van muziek in inrichtingen, 

- minimumnormen voor medische inzet op basis van 'Prima'. 

Art.10. Sancties 

Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden 
bestraft met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.  

Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de 
bepalingen van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft 
zich schikken naar de aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de stad/gemeente 
zich het recht voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en risico van de overtreder. 
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De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet 
tijdig kan worden opgezocht.  

De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van 
de openbare orde een randactiviteit verbieden.  

Art.11. Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 286 en 287 van het 
decreet lokaal bestuur. 

18. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 en gewijzigd op 5 juni 2009 en 
7 september 2018 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de 
werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke 
ordening; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2013 houdende de aanduiding van de 
geledingen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, afgekort gecoro, gewijzigd 
bij gemeenteraadsbeslissing van 10 september 2013; 

Overwegend dat overeenkomstig art. 1.3.3. §4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
tot de benoeming van een nieuwe adviesraad voor ruimtelijke ordening dient overgegaan te 
worden na elke nieuwe gemeenteraad; 

Overwegend dat een gecoro in Wortegem-Petegem volgens ons inwonersaantal mag bestaan 
uit minimum 7 en maximum 9 leden, waarvan minstens ¼ deskundigen inzake ruimtelijke ordening 
zijn en minstens 3 maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen; 

Overwegend dat de gecoro in de vorige bestuursperiode bestond uit 8 leden, waarvan 3 
deskundigen (= minimale aantal) en 5 vertegenwoordigde maatschappelijke geledingen zijnde: 

- 1 lid voor de landbouwersverenigingen 
- 1 lid voor de milieu- en natuurverenigingen 
- 1 lid voor de werkgeversverenigingen 
- 1 lid voor de inwoners 
- 1 lid voor de organisaties die zich inzetten vanuit de socio-culturele sector; 

Overwegend dat volgens art. 304 §3 tweede lid van het decreet Lokaal Bestuur alle 
adviesraden zodanig dienen te worden samengesteld dat ten hoogste twee derde van de leden van 
hetzelfde geslacht zijn; 

Overwegende dat op basis van voormelde samenstelling reeds tweemaal een oproep 
gebeurde tot kandidaatstelling om in de gecoro te zetelen maar nog niet kon worden overgegaan 
tot de effectieve samenstelling omwille van het feit dat te weinig (vrouwelijke) kandidaturen 
werden ingediend; 
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Gelet op het voorstel om de vertegenwoordigde maatschappelijke geledingen te herbekijken 
en de samenstelling van de gecoro aan te passen; 

Dat overeenkomstig artikel 1.3.3. §3 VCRO de gemeenteraad de voorzitter, de leden, de 
plaatsvervangers en de vaste secretaris benoemt en dat voor ieder lid van de gecoro, met 
uitzondering van de voorzitter, een plaatsvervanger dient aangeduid te worden; 

Dat het gewenst is dat de leden van de gecoro voldoen aan het profiel zoals beschreven in het 
“Handboek van de gecoro”, nl.: 

- voeling hebben met de gemeente, d.i. kennis hebben van de problematiek 
- erkenbaar voor een bepaalde geleding en aanvaardbaar als vertegenwoordiger zijn 
- onafhankelijk zijn van politiek en drukkingsgroepen 
- voldoende beschikbaar, communicatievaardig, evenwichtig en luisterbereid zijn 
- het heden kunnen overstijgen om, uitgaande van de doelstellingen van de ruimtelijke 

ordening, de beste langetermijnopties te kunnen indenken, zich er een concreet beeld 
van trachten te vormen evenals van de randvoorwaarden en de voorschriften die een 
uitwerking, zoals beoogd, kunnen garanderen, omdat ruimte beperkt en 
onvermenigvuldigbaar is en niet altijd financieel mag gestuurd worden; m.a.w. inzicht 
hebben in of minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening en het algemeen belang 
boven het privaat belang verdedigen 

- steeds de gemeente zien binnen de regio waarin ze gelegen is, ze steeds plaatsen in een 
groter geheel; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen, zoals opgenomen in 
het collegebesluit van 3 december 2019, om de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
samen te stellen uit 7 leden, waarvan 3 deskundigen en 4 leden die de maatschappelijke geledingen 
vertegenwoordigen, zijnde: 

- 1 vertegenwoordiger voor de landbouworganisaties 
- 1 vertegenwoordiger voor de milieu- en natuurverenigingen 
- 1 vertegenwoordiger voor de organisaties die zich inzetten vanuit de socioculturele sector 
- 1 vertegenwoordiger voor de sociale woonactoren; 

Dat de oproep voor de kandidatuurstelling kan gebeuren door aankondiging in het 
gemeentelijk informatieblad, de nieuwsbrief en de website; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met 13 stemmen voor (Open VLD, CD&V, Sp.a/onafhankelijk) bij 4 stemmen tegen (N-VA 
en onafhankelijk). 

Art.1. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt samengesteld uit 7 leden, 
waarvan 3 deskundigen en 4 leden die de maatschappelijke geledingen vertegenwoordigen. 

Art.2. De maatschappelijke geledingen worden als volgt aangeduid: 

- 1 vertegenwoordiger voor de landbouworganisaties 
- 1 vertegenwoordiger voor de milieu- en natuurverenigingen 
- 1 vertegenwoordiger voor de organisaties die zich inzetten vanuit de socioculturele sector 
- 1 vertegenwoordiger voor de sociale woonactoren; 

Art.3. Iedere effectieve vertegenwoordiger, behalve de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.  
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Art.4. De oproep tot kandidatuurstelling zal gebeuren door publicatie op de website en een 
voorafgaandelijke aankondiging in het gemeentelijk informatieblad.  

Art.5. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.  

19. 

De Gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

Gelet op het Milieucontract dat de gemeente eertijds afsloot met de provincie; dat dit vanaf 
2020 een Omgevingscontract wordt; 

Overwegende dat het aanbod aan diensten en projecten van de provincie verder wordt 
uitgebouwd over alle grondgebonden thema’s heen; dat naast het aanbod rond milieu, natuur en 
klimaat andere grondgebonden diensten en projecten mogelijk zullen worden in het kader van het 
Omgevingscontract; 

Overwegende dat als de gemeente een beroep wil blijven doen op de diensten van de 
provincie de gemeente het nieuwe Omgevingscontract moet ondertekenen; 

Overwegende dat de niet opgebruikte trekkingsrechten in het kader van het Milieucontract 
eind 2019 overgezet zullen worden van het Milieucontract naar het Omgevingscontract; dat dit 
systeem van overdraagbare trekkingsrechten behouden blijft; 

Overwegende dat de uurprijs (indien provinciepersoneel wordt ingezet) in 2020 60 euro 
wordt en vervolgens jaarlijks geïndexeerd wordt; 

Gelet op de positieve ervaringen van de laatste 10 jaar is het aangewezen om de 
samenwerking verder te zetten; 

Gelet op het feit dat de looptijd van het Omgevingscontract wordt gekoppeld aan de huidige 
legislatuur; dat het Omgevingscontract loopt van 1 januari 2020 tot uiterlijk 2025, maar jaarlijks 
opgezegd kan worden; 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. Het Omgevingscontract tussen de gemeente Wortegem-Petegem en de provincie Oost-
Vlaanderen voor de periode 2020-2025 goed te keuren. 

Art.2. De burgemeester en de algemeen directeur worden belast met het ondertekenen van het 
Omgevingscontract.   

20. 

De Gemeenteraad, 

Neemt kennis, overeenkomstig artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 26 september 

2019 met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten, die 
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kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur, van navolgende 

collegebeslissingen: 

1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget voorzien zijn: 

- In zitting van 3 december 2019 gaat het college, in functie van het gebruik van het 

notuleringspakket Cobra, over tot aankoop van 24 Ipads voor de mandatarissen die de 

mogelijkheid moeten hebben dagorden, bijhorende stukken en notulen van thuis uit te 

consulteren. De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder 

(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Coolblue nv, 

Boomsesteenweg 560 te 2610 Antwerpen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 

van 8.741,75 euro exclusief btw of 10.577,52 euro inclusief 21% btw. Er werden 3 firma’s 

aangeschreven. 

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn: 

- In zitting van 26 november 2019 verleent het college goedkeuring aan het verslag van 

nazicht van de offertes van 14 november 2019 voor de opdracht “Drukken van het 

gemeentelijk informatieblad”, met inbegrip van de vereiste optie ‘Opmaak van het 

gemeentelijk informatieblad”,opgesteld door de dienst secretariaat. Bij wijze van een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt deze opdracht 

gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs) voor het jaar 

2020, zijnde Drukkerij Arijs bvba, Molenstraat 89 te 9690 Kluisbergen. De vermoedelijke 

totale prijs voor het jaar 2020 is minimum 8.078,88 euro excl. btw of 8.563,61 euro incl. 

6% btw en maximum 14.847,96 euro excl. btw of 15.738,84 euro incl. 6% btw. Er werden 

6 firma’s aangeschreven waarvan 4 een offerte indienden. 

- In zitting van 3 december 2019 wordt Vandasin bvba, Burg. Vandenbogaerdelaan 54, 

8870 Izegem, aangewezen voor het leveren en installeren van een centraal 

registratiesysteem voor het Lokaal Loket Kinderopvang tegen de eenmalige opstartkost 

van 450 euro exclusief btw of 544,50 euro inclusief 21% btw en de jaarlijkse 

onderhoudskost van 350 euro exclusief btw of 423,50 euro inclusief 21% btw. Deze 

opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van 

beperkte waarde). 
21. 

De Gemeenteraad, 

Rapportering project oprichting buitenschoolse kinderopvang Knipoog: 

Er wordt door de burgemeester een korte stand van zaken omtrent de oprichting van de 
buitenschoolse kinderopvang Knipoog (BKO Knipoog) gegeven. De oprichting is voorzien op de site 
Rozenhof, aangebouwd aan het ontmoetingscentrum richting bibliotheek. De ingang zal zich ter 
hoogte van de bibliotheek bevinden. Door de aanbouw aan het OC Rozenhof, kan de BKO ook 
gebruik maken van deze ruimte bij maximale bezetting. Als architect werd het bureau MurMuur 
aangesteld. Zij ontwierpen in samenspraak met het bestuur en een afvaardiging van het dagelijks 



366 
 

bestuur van Knipoog de plannen. In eerste instantie werd een verkavelingswijziging ingediend die 
door het college in zitting van 17 december werd goedgekeurd. Eerstdaags zal nu ook de aanvraag 
tot omgevingsvergunning worden ingediend. Streefdatum van ingebruikname is september 2022. 

De schepen van financiën geeft vervolgens nog mee dat in het meerjarenplan 2020-2025 de toelage 
van 19.000 euro aan BKO Knipoog is behouden en dat er geen huurinkomsten werden ingeschreven. 
BKO Knipoog staat wel zelf in voor de verbruikskosten van water, elektriciteit en verwarming. 

22. 

De Gemeenteraad, 

Schriftelijke vragen gesteld door de N-VA-fractie: 

1. Stand van zaken PMD en GFT ophaling in onze gemeente vanaf 1 januari 2020.   

Antwoord: Met ingang van 1 januari 2020 stapt de intercommunale IVLA, waartoe Wortegem-
Petegem behoort, over op de nieuwe PMD-inzameling. Dit houdt in dat voortaan 
alle plastic verpakkingen in de blauwe zak mogen. Champignonbakjes, 
yoghurtpotjes, plastic zakjes, … horen dus vanaf 2020 in de blauwe zak. Verwacht 
wordt dat deze nieuwe sorteerregels een gunstige invloed zullen hebben op de 
restafvalcijfers. De huidige blauwe zakken mogen hiervoor verder gebruikt 
worden. Iedereen mag dus zijn voorraad blauwe zakken opgebruiken. 

Wat betreft de GFT-ophaling, wordt, door de intercommunale IVLA, in 2020 geen 
ophaling meer voorzien. In 2018 werd slechts 1x beroep gedaan op deze dienst door 
onze inwoners. Momenteel worden wel mogelijke samenwerkingsverbanden voor 
de ophaling van GFT onderzocht tussen de afvalintercommunale I.VL.A en IMOG. 

 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter Gemeenteraad, 

 

 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  

 


