UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeentebestuur WICHELEN
Zitting van 18 december 2013.
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

5.

Kenneth Taylor, burgemeester.
Luc Galle, voorzitter.
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut,
Christoph Van de Wiele, schepenen.
Martine De Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van
Steendam, Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els
Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop,
raadsleden.
Frans Coppens, secretaris

Belastingsreglement voor tussenkomsten van de lokale politie

De raad,
Overwegende dat de lokale politie geregeld tussenkomsten
uitvoert naar aanleiding van falende inbraakalarminstallaties en voor het vervoeren van dronken of
aangehouden personen;
Gelet op het verslag van de vergadering over het algemeen
politiereglement d.d. 11 januari 2012 met de burgemeesters van de politiezone Wetteren-LaarneWichelen en hun directe medewerkers;
Overwegende dat het opportuun wordt geacht een belasting in
te voeren die bedoeld is als recuperatie van de kosten, gemaakt door de politiediensten, als zij een
falend inbraakalarm moeten controleren (zowel voertuigen als manuren);
Overwegende dat een dergelijke belasting een aansporing kan
vormen voor de eigenaar om een technische controle en bijregeling te laten uitvoeren; dat de eerste
tussenkomst altijd gratis is en dat de tijd die de politie spendeert aan het falend alarm, niet gebruikt
kan worden om zich met haar kerntaken bezig te houden;
Overwegende dat een vast bedrag beter de bedoeling van een
belasting beklemtoont dan wanneer met gedifferentieerde tarieven wordt gewerkt;
Overwegende dat het vervoer van dronken personen of
personen die zich in een soortgelijke toestand bevinden of aangehouden personen best ook wordt
belast om als waarschuwing te kunnen dienen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 februari 2012
houdende de invoering van een belastingsreglement voor tussenkomsten van de lokale politie;

Overwegende dat het raadzaam is genoemd besluit verder toe
te passen, met inachtneming van de opmerkingen geformuleerd in de brief d.d. 5 april 2012 voor de
Afdeling Binnenlands Bestuur Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet
van 28 mei 2010 en 17 februari 2012, betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB2011/1;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet
inzake het bestuurlijk toezicht;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Er wordt voor een termijn met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019
een contantbelasting gevestigd op :
- Het nodeloos alarmeren van de politie door middel van inbraakalarminstallaties :
1ste keer gratis
Voor een tweede en volgende nodeloze tussenkomst :

€ 100

Indien er 5 jaar na een tussenkomst geen 2de tussenkomst is geweest, wordt de
daaropvolgende tussenkomst als een 1ste tussenkomst beschouwd.

-

Het overbrengen van aangehouden personen naar Aalst

€ 100

-

Het vervoer van dronken personen of personen die zich in een soortgelijke
toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van verdovende of
hallucinatieverwekkende middelen naar huis, naar een verpleeginstelling
of naar het politiekantoor

€ 100

Het vervoer van aangehouden personen naar het politiekantoor

€ 100

-

De belastingsplichtige is de eigenaar van het onroerend goed waarop de inbraakalarminstallatie is
geplaatst. Indien de eigenaar het onroerend goed niet zelf bewoont of het niet zelf exploiteert, is de
bewoner of de exploitant de belastingsplichtige.

In de drie andere gevallen is de vervoerde persoon uiteraard de belastingsplichtige.
Art. 2 – De belasting wordt contant betaald op het ogenblik van de aanvraag en tegen afgifte van een
betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting van ambtswege ingekohierd
en wordt een kohierbelasting.
Art. 3 – De belastingplichtige kan bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe
van nietigheid schriftelijk worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend
binnen de drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat, of vanaf de kennisgeving van de aanslag of
vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs
afgegeven binnen acht dagen na de indiening ervan.
Art. 4 – Afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid en aan de voorzitter van
het Politiecollege toegezonden.

Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,
get. Coppens.

De voorzitter,
get. Galle.
Voor eensluidend afschrift,

De secretaris,

De voorzitter,

