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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 30 APRIL 2O2O
Aanwezig

Desloovere Koen, Voorzitter;
Vander Meeren Luc, Burgemeester;
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle 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: Algemene financiering. Algemene gemeentelijke milieubelasting. Niet-heffing voor
het aanslagjaar 2O20 ingevolge COVID-19.
De Gemeenteraad,

ln openbare zitting vergaderd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 houdende vestiging voor de aanslagjaren 2O2O tot en met 2025 van een algemene gemeentelijke milieubelasting;

Overwegend dat - overeenkomstig art. 2 van bedoeld gemeenteraadsbesluit - de jaarlijkse
belasting 35,O0 euro bedraagt voor elk gezin dat, als gewoon of tijdelijk verblijf in de gemeente, een
woning betrekt in een straat, weg of plein; dat voor een "single" (= alleenstaande of alleenstaande
ouder met kind(eren) de jaarlijkse belasting slechts 25,00 euro bedraagt;
Gelet op de sedert maart 2O20 in België heersende COVID-19-pandemie;

Overwegend dat de maatregelen die terzake sinds 12 maart 2O2O zijn genomen door de Nationale Veiligheidsraad steeds strikter zijn geworden, met een aanzienlijke impact op onze maatschappij en economie, waardoor velen hun inkomsten in deze tijd sterk zien teruglopen;
Gelet op de nieuwsbrief van 10 april 2O2O van de Vlaamse overheid inzake de vermindering
van de belastingdruk in de door het coronavirus veroorzaakte crisistijd;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de belastingdruk
voor alle inwoners te reduceren door voor het aanslagjaar 2020 geen algemene gemeentelijke milieubelasting te heffen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2OO8 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten van 28 mei 2O1O en
'17 februari 2012;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van22 december 2017;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
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Na bespreking in de raad;
BESLUIT: met algemeenheid van stemmen.

Art.1. Hetbelastingreglementvanl9december2Ol9houdendevestigingvoordeaanslagjaren2O20
tot en met 2025 van een algemene gemeentelijke milieubelasting wordt opgeheven voor wat
het aanslagjaar 2020 betreft.
Art.2. Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, overeenkomstig artikel 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Art.3. Overeenkomstig artikel 288 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt deze bekendmaking met de datum ervan aangetekend in het speciaal daartoe bestemde register.
Art.4. 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.
Namens de Gemeenteraad,
De Algemeen Directeur,
get. Buysschaert An.

De Voorzitter,
get. Desloovere Koen.

Voor eenslu idend afschrift,
De Algemeen

Directeur,

Buysschaert An.

De Voorzitter,

Desloovere Koen
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