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Zitting van 18 december 2013
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

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, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

De zitting wordt geopend om 20.00 uur.

OPENBARE ZITTING

1.

Eedaflegging en aanstelling plaatsvervangend raadslid
De raad,
Overwegende dat gemeenteraadslid Jan Baeyens overleden is

op 17 november 2013;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 november 2013
waarbij akte is genomen van zijn overlijden;
Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat een
plaatsvervangend raadslid aan te stellen van dezelfde lijst van de heer Jan Baeyens;
Overwegende dat mevrouw Joke Maes eerste plaatsvervanger
is en bijgevolg in aanmerking komt voor die vervanging;
Gelet op de brief d.d. 2 december 2013 van mevrouw Joke
Maes waarin zij aangeeft te verzaken aan haar mandaat van gemeenteraadslid;
Overwegende dat mevrouw Sara Hiltrop tweede
plaatsvervanger is en bijgevolg in aanmerking komt voor die vervanging;
Gelet op het verslag van de heer Kenneth Taylor,
burgemeester, waaruit blijkt dat zij nog steeds voldoet aan het domicilie- en nationaliteitsvereiste,
dat zij zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap met
een der raadsleden of wegens het uitoefenen van een ambt; dat zij geen veroordelingen heeft
opgelopen die haar van het recht tot het uitoefenen van een mandaat zouden uitsluiten;
Gelet op het gemeentedecreet;
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Gelet op art. 65 en 84 van de gemeentekieswet;
Besluit
De geloofsbrieven van mevrouw Sara Hiltrop worden goedgekeurd.
Aansluitend vervoegt zij zich bij de zitting.
Zij legt in handen van de voorzitter de volgende eed af : “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat
trouw na te komen”.
Mevrouw Sara Hiltrop wordt als effectief raadslid aangesteld. Zij zal het mandaat van de heer Jan
Baeyens beëindigen. Zij zal de laatste plaats op de voorranglijst bekleden.

2.

Ontslag OCMW-raadslid en verzaking aan mandaat OCMW-raadslid
De raad,

Gelet op het schrijven d.d. 3 december 2013 van Sara Hiltrop,
Sterkbosstraat 4 9260 Wichelen (Serskamp) waarbij zij haar ontslag aanbiedt als lid van het OCMW;
Gelet op de brief d.d. 2 december 2013 van Joke Maes,
Bruinbekestraat 78 9260 Wichelen (Schellebelle) waarin zij aangeeft te verzaken aan het mandaat
van OCMW-raadslid;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
NEEMT AKTE van dit ontslag en van deze verzaking.

3.

Meerjarenplan 2014 - 2019

Burgemeester Kenneth Taylor leest de volgende tekst voor.
Het meerjarenplan 2014 – 2019 van gemeente en OCMW Wichelen.
Samen meebouwen aan een warm Wichelen waar elke burger centraal staat
Het bestuur legt op 18 december 2013 een ambitieus maar uitgebalanceerd meerjarenplan en budget in evenwicht voor aan de gemeenteraad. Dit plan werd gerealiseerd na een structurele en
grondige doorlichting van de volledige interne werking waarbij letterlijk alles in vraag werd gesteld.
Wichelen zal, in tegenstelling tot veel buurgemeenten, de personenbelasting niet verhogen en de
opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd laten.
Bovendien houden we het personeelsbestand op peil terwijl we de dienstverlening nog meer op
maat van de burger zullen maken en verder zullen uitbreiden naar de toekomst toe.
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BBC
De nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) vraagt aan elk Vlaams gemeentebestuur om hun visie
voor de komende jaren vast te leggen en aan te tonen met welke middelen men dit zal realiseren.
De BBC heeft ervoor gezorgd dat Wichelen, net als alle andere gemeenten in Vlaanderen, een
grondige analyse heeft gemaakt van zijn algemeen beleid met bijzondere aandacht voor de financiële
zijde ervan.
In Wichelen hebben we gekozen voor een hoge participatiegraad van de burger. Er werden
verschillende werkgroepen samengesteld bestaande uit klanten van de gemeente en OCMW, leden
van adviesraden, leden van het Schepencollege, personeelsleden, deskundigen en de
managementteams van gemeente en OCMW om te brainstormen rond een aantal thema’s. Een
gedragen beleid is dan ook heel belangrijk voor ons als bestuur. Uit deze werkgroepen kwamen er
een aantal concrete doelstellingen naar voor die we verwerkt hebben in ons meerjarenplan.
Dé belangrijkste doelstelling van het bestuur was echter van meet af aan duidelijk : geen verhoging
van de personenbelasting en het niveau van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
ongewijzigd laten zonder de investeringen te stoppen! Het bestuur wil de reeds opgestarte
projecten verder realiseren en blijven investeren in de ontwikkeling van onze mooie gemeente.
Meer door minder
Er werd een grondige analyse van onze interne werking gemaakt waarbij de zoektocht naar meer
efficiëntie centraal stond. Besparen doe je namelijk eerst bij jezelf.
De analyse leerde ons dat de bestaande dienstverlening efficiënter kan. In de toekomst gaan we nog
meer op maat van de burger gaan werken. De ontwikkeling van een nieuwe, interactieve website en
de verdere uitbouw van een professioneel e-loket moeten dit mee vorm helpen geven.
De samenwerking met de diensten van het OCMW zal nog versterkt worden en waar mogelijk zullen
we zaken integreren. Een eerste concrete stap in die richting zal gezet worden door het inrichten van
een bevolkingsdienst aan huis. In samenwerking met de maatschappelijke dienst van het OCMW zal
het voor niet-mobiele mensen mogelijk zijn om gebruik te maken van deze mobiele vorm van
dienstverlening.
Deze ontwikkeling moet het ook mogelijk maken om de bevolkingsdiensten die momenteel nog
gehuisvest zijn in de gemeentehuizen van Schellebelle en Serskamp, naar het Sociaal Huis in
Wichelen te brengen.
Wat ons brengt tot het optimaliseren van het patrimonium. De bibliotheken van Serskamp en
Wichelen zouden we in de lokale scholen onderbrengen. De bibliotheek implementeren in de school
draagt ook bij tot de veiligheid van de kinderen en kan volgens ons leiden tot het aantrekken van
meer klanten. De digitalisering van deze uitleenposten moet bovendien flexibele openingsuren
mogelijk maken. Een uitbreiding van de bibliotheek in Schellebelle moet dan resulteren in een
volwaardige hoofdbibliotheek met twee satellieten in de scholen van Serskamp en Wichelen.
De bibliotheek van Schellebelle uitbreiden kan enkel en alleen door de wijkpost van de politie onder
te brengen in het Sociaal Huis, meer bepaald op de huidige bib-locatie. Dit kadert in een grondige
herindeling van de dienstverlening die nog meer klantgericht moet zijn. Meer diensten onder één
dak.
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Verder zal er werk gemaakt worden van een front- en backofficesysteem waarbij de inrichting van
het Sociaal Huis zal aangepast worden op maat van de burger. Op die manier willen we de wachtrijen
aan de loketten aanzienlijk verminderen en zal een polyvalent team van medewerkers steeds onze
burgers kunnen helpen bij hun gerichte vragen. Drempels verlagen is hier ons motto!
Investeren in de toekomst
De investeringen die de gemeente Wichelen in de volgende jaren zal doen zijn projecten die reeds
op de één of andere manier in de steigers staan. Voor elk van deze projecten werd grondig
onderzocht of en hoe het mogelijk was de nodige ondersteuning van de hogere overheden te
verkrijgen.
-

-

-

-

-

-

-

-

Scheldepromenade: het ontwikkelen van een dorpsplein aan de Schelde tegenover het
Sociaal Huis van Wichelen moet de band van onze gemeente met de stroom verder
aanhalen. De plannen hiervan zijn in volle ontwikkeling en de Zeeschelde is van bij de start
mee betrokken in dit project.
Pastorij Serskamp en Pastorij Schellebelle: de renovatie van beide geklasseerde gebouwen
staat op het programma en zal na toekenning van de subsidies gestart worden.
Fietspad N416: veilige fietsverbinding tussen Schellebelle en Wichelen. Het subsidiedossier is
in volle opmaak en er zal gestart worden met de onteigeningen.
Wegnemen van dorpsk-anker: door de verwerving van de woning aan het Ankerplein wil de
gemeente een plein ontwikkelen dat zal aansluiten aan de de huidige terreinen van ‘t
Ankerpunt. Samen met Eigen Dak en DDS wil de gemeente een extra impuls geven aan het
sociaal woonaanbod.
Herinrichten rotonde Aard Schellebelle : hier zal opnieuw in samenwerking met de
Zeeschelde een nieuwe rotonde gerealiseerd worden om het pleintje nog toerist- en
fietsvriendelijker te maken. Er zullen eveneens oplaadpunten voor elektrische fietsen
voorzien worden.
Uitbreiding van het containerpark : de lange wachtrijen zullen in de toekomst tot het
verleden behoren! In samenwerking met DDS zal er een aanzienlijke uitbreiding gerealiseerd
worden die de toestroom aan voertuigen beter zal kunnen verwerken.
Aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs : het bestuur blijft inzetten op het aanbieden van
onderwijs in zijn meest kwaliteitsvolle vorm! In tegenstelling tot vele andere gemeente wil
Wichelen blijven inzetten op onderwijs binnen een haalbaar budgettair kader.
Sporthal: het gemeentebestuur zal er alles aan doen om samen met Ruimte Vlaanderen
omtrent het inplantingsprobleem van de sporthal tot een oplossing te komen.
Een groene gemeente: blijven investeren in ecologische maatregelen is een must. De
gemeente voorziet investeringen in een duurzaam wagenpark. De bosuitbreidingen blijven
bovenaan de agenda staan. Ook het verstandig omspringen met energie en het investeren
in duurzame energie blijven prioriteiten. Zo zal onze gemeente ook in de toekomst groen
blijven.
Vergrijzing: de uitbreiding van WZC Molenkouter met 36 kamers is een eerste stap om onze
gemeente klaar te stomen voor de toekomst. Wij blijven inzetten op ondersteuning van
senioren door het versterken van de thuiszorgdiensten, het huiselijk karakter van het WZC
versterken, het aankopen van een tweede wagen voor de warme maaltijdbedeling, het
bouwen van bijkomende serviceflats, het inrichten van een lokaal dienstencentrum,
inrichten van een dag- en nachtopvang voor senioren, uitbreiding van de volledige
Molenkoutersite, opleidingen op maat van de senioren, dichten van de digitale kloof, ….
Cultuur: Wichelen wil blijven inzetten op cultuurbeleving. We zijn een gezellige gemeente
waar initiatief ondersteunt wordt en dit zal in de volgende jaren niet anders zijn. De
inwoners samen brengen en zo de dorpsgemeenschap versterken blijft een belangrijke
doelstelling.
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ICT: Onze gemeente zet een grote stap in de informatisering. Het e-loket zal verder
uitgewerkt worden op maat van de burger. Een grondige herziening van het ICT materiaal zal
voor Wichelen een absolute meerwaarde betekenen en zal voelbaar zijn voor elke burger.
Werk in eigen gemeente: door de uitbreiding van de KMO-zone willen we in samenwerking
met DDS zorgen voor extra impulsen aan de economie en werkgelegenheid creëren.
Financiële optimalisering : herbekijken van de huidige leninglasten, indexeren van
bestaande tarieven, patrimonium herbestemmen of afstoten indien nodig, alternatieve
financieringsvormen zoeken, PPS samenwerkingsmodules bekijken, intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden evalueren en indien nodig herbekijken
Verkeersveiligheid blijven we hoog in het vaandel dragen : het ondertekenen van het SAVEcharter is slechts een aanzet tot het verhogen van de verkeersveiligheid. Verder willen we
een oplossing uitwerken voor de Bogaert in Wichelen.
Diensten OCMW : proactief en preventief werken, drempels verlagen, inzetten op het
individuele levensverhaal van de burger, inzetten op socio-professionele activering,
sensibilisering en bestrijding van kinderarmoede door oa een nauwe samenwerking met de
lokale scholengemeenschap

Volgende pijlers komen duidelijk in deze visie aan bod :

1. Een duurzaam financieel beleid voeren
2. Kwalitatieve, klantgerichte en professionele dienstverlening
3. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende
maatschappij
4. Een duurzame, leefbare omgeving/publieke ruimte met oog voor het groene, landelijke
karakter van onze gemeente
5. Een bruisende gemeenschap met groei- en participatiemogelijkheden binnen een ruim
vrijetijdsaanbod
6. Een veilige en leefbare gemeente

Naast deze pijlers zijn er nog tal van beleidsdomeinen waarop het bestuur verder wil inzetten.
Het werk is nooit af, maar we zijn ervan overtuigd dat we met deze visie onze gemeente op een
financieel gezonde wijze klaarstomen voor de uitdagingen van morgen.
Na de voorlezing van deze tekst, licht schepen Daniël Praet het financieel gedeelte van het
meerjarenplan toe. Raadslid Martine De Wilde dankt de financieel beheerder en het
gemeentepersoneel voor het lijvige stuk. Het is een meerwaarde dat het beleid zo ondersteund
wordt. Raadslid Herman Van Renterghem sluit zich daarbij aan. Het is wel veel om op 14 dagen te
lezen. Er zullen nu vragen komen, maar ongetwijfeld ook nog daarna. Raadslid Luc Van Leuven dankt
alle deelnemers aan de werkgroepen en de medewerkers van de gemeentelijke administratie.
Raadslid Gert Van Tittelboom dankt ook alle raadsleden, het personeel en de deelnemers aan het
participatieproject.
Raadslid Sara Hiltrop stelt vast dat het resultaat op kasbasis elk jaar positief is door het systematisch
wegwerken van de spaarpot. In 2021 is de spaarpot echter leeg. Op welke manier zal na 2019 het
jaarlijks tekort worden weggewerkt ? Schepen Daniël Praet antwoordt dat het jaarlijkse structureel
tekort van 1 miljoen euro op de begroting door de rekening wordt weggewerkt. Nu wordt
opgedrongen om zo realistisch mogelijk te ramen. Elk jaar zal de financiële positie worden
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geëvalueerd. De rekening 2013 wordt misschien beter dan nu geraamd is. Het bestuur deelt de
bezorgdheid van het raadslid. Aansluitend heeft raadslid Hiltrop het over de autofinancieringsmarge.
De exploitatieontvangsten stijgen met 1 miljoen. Dat betekent dat de rekening op een meer
verdoken manier wordt betaald, want er is geen stijging van de opcentiemen en de aanvullende
belasting op de personenbelasting. De schepen geeft toe dat de retributies worden geïndexeerd,
anders dreigt er een probleem qua kostenstructuur. Raadslid Hiltrop stelt ook vast dat er geen
nieuwe leningen zullen worden aangegaan. De schepen beaamt dat en legt uit dat eerst de spaarpot
zal worden opgebruikt. Die is te vinden op termijnrekeningen en in beleggingen.
Raadslid Els Stichelmans heeft gelezen dat de bibliotheek in Wichelen gaat verhuizen van het Sociaal
Huis naar de gemeenteschool. Schepen Kristof De Smet stelt dat daarvoor de grote ruimte beneden,
het tweede lokaal aan de rechterkant in de nieuwbouw zal worden gebruikt. In Serskamp zal het
eerste klaslokaal links worden gebruikt door de bib.
Raadslid Gert Van Tittelboom weet dat vrije tijd, sport en jeugd gelinkt zijn aan Vlaamse subsidies.
Dat houdt een risico in aangezien die beleidsdomeinen bij één ambtenaar geconcentreerd zijn.
Schepen Kristof De Smet stelt dat er bij sport en jeugd niets spectaculairs te vinden is. Die domeinen
zijn wel prioritair omdat daarover een rapportage nodig is. Burgemeester Kenneth Taylor verwijst in
dat verband ook naar onderwijs : ook dat is niet prioritair, hoewel onze gemeente daar jaarlijks 1,6
miljoen euro in investeert. De vergrijzing van de bevolking is voor raadslid Van Tittelboom wel
prioritair. Schepen-OCMW-voorzitter Christoph Van de Wiele vraagt te stoppen met die semantische
discussie over al dan niet prioritair. Dat heeft niets te maken met het feit of het bestuur dat
belangrijk vindt of niet. De burgemeester vult aan dat er een bijkomende vleugel wordt gebouwd aan
het rusthuis.
Raadslid Luc Van Leuven verwijst naar de verkeersveiligheid : de uitvoering van maatregelen daar
duurt heel lang : module 13 werd drie jaar geleden vanuit de gemeenteraad opgestart voor de N416,
het fietspad langsheen de Dendermondsesteenweg en Ten Brugsken. Daarom zou nu ook beter al
het fietspad langsheen de N442 (Paepestraat/Ledebaan) worden opgestart. De burgemeester
herinnert eraan dat dat nog altijd een gewestweg is. Als we landen op het feit dat de gemeente 50 %
van de kosten moet ophoesten, hebben we een probleem. Schepen Kristof De Smet stelt dat je moet
weten of je iets financieel kunt dragen. Genoemd raadslid verwijst naar het oude dossier Bogaert.
Een paar jaar geleden is een voorstel gedaan om de nodige onteigeningen door te voeren. Voor 2017
is nu € 275 000 ingeschreven. De burgemeester repliceert dat op vergaderingen is gebleken dat het
Gewest haar budgetten niet op krijgt. Het bestuur heeft het dossier opgestart, maar je moet eerst
zicht krijgen op het financiële plaatje. Nu zijn we in de onderzoeksfase. Schepen Praet stelt dat het
bestuur kan opstarten als er in 2014 een positief resultaat is.
Raadslid Kurt Rasschaert vraagt hoe zeker het bestuur is dat het probleem rond de plannen voor de
sporthal opgelost zijn. Schepen Kristof De Smet antwoordt dat er met de sporthal zelf geen probleem
is. De intercommunale DDS moet wel samen haar project kunnen realiseren. De burgemeester vult
aan dat de gemeente een sporthal kan bouwen, maar dat er ook woningen gerealiseerd moeten
worden. DDS wil immers ook wegenis aanleggen, wat van de plannen een mooi project maakt, maar
de formulering in het gemeentelijk structuurplan die de gelijktijdige realisatie mogelijk maakt, kan nu
niet voor Vlaanderen. Raadslid Rasschaert vraagt of het bestuur ook aan TMVW heeft gedacht voor
de sporthal. Schepen De Smet bevestigt dat, maar er zijn ook PPS-mogelijkheden. Raadslid Kurt
Rasschaert vraagt naar de instandhoudingswerken voor de sportschuur. De schepen denkt daarbij
aan het dichtplamuren van gaten in de vloer. Raadslid Luc Van Leuven wil weten of de sportschuur
nog veilig is. Schepen De Smet stelt dat er nu nog drie verenigingen gebruik van maken, de oplossing
ligt in het gebruik van een turnzaal van een school. Raadslid Kurt Rasschaert vraagt hoever het staat
met de fusie van de voetbalclubs op de gemeente. Schepen De Smet stelt dat je een fusie niet kunt
opdringen. Gesprekken tussen de twee clubs zijn wel mogelijk.
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Raadslid Kurt Rasschaert vraagt of het duurzaam wagenpark elektrisch of hybride zal zijn. De
burgemeester stelt dat het wagens op aardgas zullen worden na een gesprek met Eandis. Daarvoor is
wel een laadpunt nodig op het terrein van de gemeenteloods. Een dergelijk voertuig verliest geen
kracht. Genoemd raadslid wil ook weten of er een AED en een geluidsmeter in de fuifkoffer voor de
jeugd zitten. Schepen Anneleen Rimbaut antwoordt dat er een AED beschikbaar is en dat een
geluidsmeter geleend kan worden bij de jeugddienst. In de fuifkoffer zitten wel bandjes. De
burgemeester vult aan dat er een geluidsmeter hangt in de zalen die de gemeente verhuurt.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt welke investeringen op gemeentewegen gepland zijn. Wordt de
Hekkergemstraat heraangelegd ? Schepen Daniël Praet antwoordt dat het voetpad daar slecht ligt en
dat de verkeersdeskundigen ervoor opteren om de fietsers onder het verkeer te laten komen. De
wegenis kan worden verbeterd samen met de voetpaden. Volgens raadslid Van Tittelboom is het ook
op de Heide gevaarlijk voor fietsers. De burgemeester denkt aan asverschuivingen in de
Hekkergemstraat, schepen Albert Van Malderen aan éénrichtingsverkeer.
Schepen Christoph Van de Wiele stelt dat er ook een optimalisering komt van het financieel beleid,
het effect daarvan is echter niet opgenomen in de bundel van de meerjarenplanning. Ook in de
OCMW-meerjarenplanning staat heel wat over de vergrijzing. Schepen Anneleen Rimbaut wijst ook
op de invoering van een bevolkingsdienst aan huis.
Raadslid Luc Van Leuven beaamt dat de personenbelasting en de opcentiemen niet stijgen, maar
meer belastingen is blijkbaar ook een prioriteit. De burgemeester is het daarmee niet eens : de
retributies werden tot nu toe om de zes jaar geactualiseerd. De kosten stijgen over een periode van
zes jaar, maar tot nu toe bleven de inkomsten over die zes jaar vlak. Ook federaal wordt de
indexeringsmaatregel toegepast. Als de lonen met 2% omhoog gaan, stijgen ook de kosten van de
producten die het personeel afwerkt. Schepen Christoph Van de Wiele verwijst naar de omliggende
gemeenten, waar de belastingen stijgen en de dienstverlening wordt afgebouwd.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15/7/2005 (met latere
wijzigingen), en de nog toepasselijke bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de omzendbrief d.d. 22/03/2013 (met referentie BB
2013/4) aangaande instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2014
van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest;
Gelet op het voorgelegde meerjarenplan 2014 - 2019;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met 12 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Inge Van Steendam, Marc Vereecken en Rosa Van den Abeele) bij 9
onthoudingen (Luc Van Leuven, Dietlinde Bombeke, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans, Karel
Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Luc Galle).
Besluit.
Art. 1 – Het meerjarenplan 2014 – 2019 wordt goedgekeurd.
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Art. 2 – Afschrift van dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.

4.

Budget 2014

Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Hij dankt de financieel beheerder en het personeel
voor hun inzet bij de uitwerking van het budget.
Raadslid Kurt Rasschaert wil het hebben over de enveloppes. De burgemeester verwijst daarbij naar
de verkoop van gebouwen : Anker 40 en 42 aan Eigen Dak, Anker 25 en 25A, Hekkergemstraat 42
eveneens aan Eigen Dak, in 2018 stopt de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Markoen en kan
het praatcafé worden verkocht. Het gemeentehuis van Serskamp zit er ook in. Schepen Praet vult aan
dat op die plaatsen dan voornamelijk sociale woningen zullen worden gebouwd. Raadslid Gert Van
Tittelboom wil weten wanneer het voormalig gemeentehuis wordt verkocht. De burgemeester stelt
dat, als dat gebeurt, dat een meevaller is. Raadslid Luc Van Leuven wil weten of er ook rekening
gehouden is met tegenvallers. De burgemeester antwoordt dat de subsidies voor de nieuwbouw van
de gemeenteschool Wichelen ook nog verwacht worden. Schepen Praet verklaart dat de gemeente
voorzichtig is geweest bij het opstellen van het budget.
Raadslid Kurt Rasschaert vraagt of er vanaf 2015 bij de hervorming van de brandweerzones geen
investeringen meer komen. De burgemeester stelt dat er een dotatie gaat naar de brandweerzone in
het meerjarenplan, wat op een andere begrotingspost wordt geboekt. Genoemd raadslid vraagt of
het leerlingenvervoer ’s middags nog haalbaar blijft. Schepen Kristof De Smet bevestigt dat het
beëindigd zal worden.
Raadslid Els Stichelmans merkt op dat de restauratie van het oorlogsmonument in Schellebelle € 60
000 kost. Zijn er al subsidies toegezegd ? De burgemeester stelt dat € 29 000 subsidies beloofd zijn.
Raadslid Luc Van Leuven heeft vastgesteld dat na de aankoop van ICT-materiaal voor € 280 000 in
2014, er in 2015 niets meer voorzien is. Schepen Christoph Van de Wiele stelt dat die uitgaven
daarna in een ruimere post zitten. Raadslid Stichelmans vindt € 16 000 elektriciteit voor de
bibliotheek een gigantisch bedrag. De burgemeester stelt dat daarom een herinrichting van de bib
noodzakelijk is. Raadslid Van Leuven pleit voor domoticatoepassingen, nu er veel geld voorzien is
voor kleine lokalen. De burgemeester wijst erop dat het bestuur ook zonnepanelen plaatst. € 150 000
energiekosten per jaar, daar kun je op besparen.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15/7/2005 (met latere
wijzigingen), en de nog toepasselijke bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de omzendbrief d.d. 22/03/2013 (met referentie BB
2013/4) aangaande instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2014
van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest;
Gelet op het voorgelegde budget 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met 12 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Inge Van Steendam, Marc Vereecken en Rosa Van den Abeele) bij 9
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onthoudingen (Luc Van Leuven, Dietlinde Bombeke, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans, Karel
Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Luc Galle).
Besluit.
Art. 1 – Het budget 2014 wordt goedgekeurd.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.

5.

Belastingsreglement voor tussenkomsten van de lokale politie

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Luc Van Leuven vraagt of wie onterecht
wordt opgepakt ook zijn geld terugkrijgt. De burgemeester is van oordeel dat het meestal terecht is
als twee agenten iemand naar Aalst moeten voeren. Een bezwaar blijft echter altijd mogelijk.
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;
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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
de
Indien er 5 jaar na een tussenkomst geen 2 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
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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.

6.

Retributiereglement plaatsrechten op markten

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Kurt Rasschaert stelt vast dat de
zondagsmarkt in Schellebelle inkrimpt. De schepen beaamt dat, maar mensen worden
pensioengerechtigd en er wordt maar één kraam per artikelsoort toegelaten. Genoemd raadslid
vraagt of dat geen gebrek aan concurrentie meebrengt. Schepen Albert Van Malderen stelt dat die
vraag van de mensen zelf komt. De burgemeester besluit dat dit een tijdsopname is, het aantal
kramen is altijd een fluctuerende beweging geweest.
De raad,
Gelet op het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet
van 28 mei 2010 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2011/1;
Overwegende dat het aangewezen is de belasting op het
gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten te verlengen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet
inzake bestuurlijk toezicht;
Met algemene stemmen
Besluit.
Art. 1 – Er wordt voor een termijn ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 een
gemeentebelasting gevestigd op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten.
Art. 2 – De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein. De verenigingen
die een humanitair doel nastreven, worden vrijgesteld van deze belasting.
Art. 3 – De belasting wordt vastgesteld op € 1,25 per strekkende meter ingenomen ruimte; elk
gedeelte van een strekkende meter wordt als een volle strekkende meter beschouwd, met een
minimum van € 10 per dag. De verbruikte elektrische stroom, afgenomen via een kabel van een
foorkast, wordt à rato van het aantal kabels per standhouder verbonden met die foorkast bijkomend
aangerekend. Per kabel per dag of dagdeel is € 5 verschuldigd.
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Art. 4 – Alle marktkramers dienen de verschuldigde belasting, berekend per kwartaal, te betalen bij
het begin van elk kwartaal.
Art. 5 – Bij gebreke aan betaling, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd door het college van
burgemeester en schepenen en is ze onmiddellijk eisbaar.
Art. 6 – De belastingsplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
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 van 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.
Art. 7 – Deze beslissing zal opgestuurd worden aan de toezichthoudende overheid.

7.

Retributiereglement plaatsrechten op foorkramen

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. De plaatsrechten op potjesmarkt zijn merkelijk
duurder omdat die kermis meer bezoekers trekt.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 december 2007
inzake de retributie plaatsrechten op foorkramen;
Gelet op de wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van
25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare
markten;
Gelet op de omzendbrief van 28 september 2006 inzake de
nieuwe wetgeving betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken bepalingen van het gemeentedecreet
inzake het bestuurlijk toezicht;
Met algemene stemmen.
Besluit.
A. Plaatsrechten tijdens kermissen.
Art. 1 – Voor een periode van zes jaar beginnende op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december
2019 wordt een plaatsgeld geheven voor elke foorinrichting, barak, kraam, wagen, stand of attractie
op het openbaar domein geplaatst, ter gelegenheid van Potjesmarkt en augustuskermis Schellebelle,
St. Denijskermis en St. Pieterskermis te Serskamp, de mei- en septemberkermis te Wichelen. Voor de
woonwagens en de andere noodzakelijke wagens van de foorreizigers wordt geen standgeld
gevraagd, in zoverre zij echter geen nuttige standplaats innemen.
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Foorinrichtingen, barakken, kramen, wagens, standen of attracties op het privaat domein geplaatst
bij voornoemde kermissen dienen de helft van het verschuldigde plaatsgeld te betalen dat geheven
zou worden indien ze op het openbaar domein zouden staan.
Art. 2 – Er wordt geen standgeld gevraagd ter gelegenheid van de overige wijkkermissen of andere
feestelijkheden of voor circussen opgesteld buiten de hierboven genoemde kermissen.
Art. 3 – De belasting die verschuldigd is door de uitbater van de kermiskramen wordt, ongeacht het
aantal openingsdagen, bepaald op :
a.) voor de ‘Potjesmarkt’ in de deelgemeente Schellebelle :
voor attracties en eetkramen < 20 m² : € 40
voor attracties en eetkramen van 20 m² tot < 40 m² : € 60
voor attracties en eetkramen van 40 m² tot < 60 m² : € 80
voor attracties en eetkramen van 60 m² tot < 80 m² : € 120
voor attracties en eetkramen van 80 m² tot < 100 m² : € 160
voor attracties en eetkramen van 100 m² tot < 200 m² : € 260
voor attracties en eetkramen van 200 m² en meer : € 400
b.) voor de andere kermissen :
voor attracties en eetkramen < 20 m² : € 15
voor attracties en eetkramen van 20 m² tot < 40 m² : € 22,5
voor attracties en eetkramen van 40 m² tot < 60 m² : € 30
voor attracties en eetkramen van 60 m² tot < 80 m² : € 45
voor attracties en eetkramen van 80 m² tot < 100 m² : € 60
voor attracties en eetkramen van 100 m² tot < 200 m² : € 97,5
voor attracties en eetkramen van 200 m² en meer : € 150
De verbruikte elektrische stroom, afgenomen via een kabel van een foorkast, wordt à rato van het
aantal kabels per standhouder verbonden met die foorkast, bijkomend aangerekend. Per kabel per
dag of dagdeel is € 5 verschuldigd.
B. Plaatsrechten buiten de kermissen.
Art. 4 – Alle fritures met standplaats op het openbaar domein zijn per dag een standgeld
verschuldigd van € 0,38 per m² en per dag; tijdens de kermisdagen betalen zij als onder art. 3.
C. Betalingen.
Art. 5 – Een bedrag gelijk aan het bedrag van het plaatsgeld zal in consignatie en als borgsom in de
gemeentekas worden gestort uiterlijk daags voor de opening van de foor of kermis.
Art. 6 – Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
Art. 7 – Deze beslissing zal opgestuurd worden aan de toezichthoudende overheid.

8.

Belasting op het weghalen van sluikstort

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. De burgemeester stelt dat de verhoging van de
minimumbelasting met € 100 ook in de andere gemeenten van de zone wordt toegepast.
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De raad,
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB-2008/07 van 18 juli 2008
betreffende bovengenoemd decreet van 30 mei 2008;
Overwegende dat in de gemeente geregeld sluikstorten
worden vastgesteld en opgeruimd door gemeentelijke diensten;
Overwegende dat sluikstorten een vorm van asociaal gedrag is
dat niet toegelaten kan worden en waartegen opgetreden dient te worden;
Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 26 juli 2011 waarin
oplossingen en maatregelen worden opgesomd om de problemen van sluikstort en zwerfvuil in de
gemeente tegen te gaan;
Overwegende dat een van deze maatregelen bestaat in het
vaststellen van een gemeentelijke belasting (minimum € 250) op het weghalen van sluikstort;
Overwegende dat dat een billijk voorstel is dat rekening houdt
met het principe “de vervuiler betaalt”;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 19 december 2012
waarbij voor de tweede keer een belasting op het weghalen van sluikstort werd gevestigd en dat
voor het jaar 2013;
Overwegende dat het aanbeveling verdient die belasting voor
de komende zes jaar te vernieuwen;
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 – Voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een belasting
gevestigd op het weghalen door het gemeentebestuur van allerhande afvalstoffen gestort of
achtergelaten op daartoe niet-geëigende plaatsen (of) op niet-reglementaire tijdstippen (of) in nietreglementaire recipiënten.
Art. 2 – De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen gestort of achtergelaten
heeft. Desgevallend is de persoon die daartoe opdracht of toelating gaf en in bijkomende orde de
eigenaar van de afvalstoffen, wanneer die ook schuldig of medeplichtig is, hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van de belasting.
Art. 3 – De belasting wordt vastgesteld als volgt : voor het opruimen, vervoeren en storten in een
erkend stort, zal de kostende prijs worden aangerekend, met een minimum van € 350.
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Art. 4 – De belasting moet contant worden betaald tegen afgifte van een kwitantie of kan
overgeschreven worden op de financiële rekening van de gemeente met vermelding van naam en
factuurnummer. Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting van ambtswege ingekohierd
en wordt ze een kohierbelasting.
Art. 5 – De belastingplichtige kan een 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 na de contante betaling
of vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Art. 6 – Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

9.

Belasting op motoren

Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
Raadslid Herman Van Renterghem noemt dit een oude belasting, die er indertijd op gericht was om
te vermijden al te veel werkvolk uit te sparen. Elk jaar zou ze daarom met € 1 moeten worden
afgebouwd. Hoeveel bedrijven betalen die belasting en wat is de opbrengst ? De burgemeester
vraagt waar het gemeentebestuur de opbrengst van € 25 000 elders kan halen. De belasting wordt
ook niet geïndexeerd. Raadslid Luc Van Leuven herinnert eraan dat zijn fractie in de vorige legislatuur
een voorstel heeft ingediend om de belasting af te schaffen : hij volgt de redenering van zijn collegaraadslid. Ook de burgemeester kan volgen, maar vraagt om een alternatief. Voor bedrijfsleiders in
onze gemeente is die belasting niet onoverkomelijk. Hun eerste vraag is echter : zoek voor ons
bouwgronden, volg dossiers op en ban de administratieve rompslomp.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of er een onderscheid wordt gemaakt tussen milieuvriendelijke
motoren en andere. Schepen Albert Van Malderen stelt dat het meestal over elektromotoren gaat.
De raad,
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de
coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit, waarvan één gemeentelijke
legislatuur wordt aanbevolen als geldigheidsduur;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 november 2007
betreffende belasting op motoren 2008 - 2013;
Overwegende dat het aangewezen is de belasting op motoren
te verlengen mede om budgettaire redenen;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet
betreffende het bestuurlijk toezicht;
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Met 12 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Inge Van Steendam, Marc Vereecken en Rosa Van den Abeele) bij 9
onthoudingen (Luc Van Leuven, Dietlinde Bombeke, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans, Karel
Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Luc Galle).
Besluit.
Art. 1 - Voor een periode van zes jaar beginnende op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december
2019 wordt er een gemeentebelasting van € 6,55 euro per eenheid en per breuk van kilowatt
gevestigd op de motoren gebruikt voor nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden, evenals op
deze gebruikt door de beoefenaars van vrije beroepen, ongeacht de krachtbron welke die in
beweging brengt.
De belasting slaat dienvolgens o.m. op de electromotoren, de stoommachines, de
verbrandingsmotoren, de waterturbines, enz.
De belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de exploitatie van zijn
inrichting of van haar bijgebouwen gebruikt en wel pas zodra de som van de motoren minimum 5
kilowatt bedraagt.
Dienen als bijgebouw van een inrichting beschouwd te worden, iedere instelling of onderneming,
iedere werf van om het even welke aard, die gedurende een ononderbroken tijdvak van minstens
drie maanden op het grondgebied van de gemeente gevestigd is.
Voor de motoren, gebruikt voor een zoals in het vorig lid bedoeld en op het grondgebied van een
andere gemeente overgebracht bijgebouw, is geen gemeentebelasting verschuldigd voor het tijdvak
van het gebruik in de andere gemeente.
Wanneer hetzij een inrichting, hetzij een zoals hierboven bedoeld bijgebouw, geregeld en duurzaam
een verplaatsbare motor gebruikt voor de verbinding met één of meer bijgebouwen, of met een
verkeersweg, is daarvoor de belasting enkel verschuldigd, indien ofwel de inrichting zelf, ofwel het
voornaamste bijgebouw in de gemeente gevestigd is.
Art. 2 - De kracht van de hydraulische toestellen wordt vastgesteld in gemeen overleg tussen de
belanghebbende en het gemeentebestuur. De kracht van hydraulische motoren wordt berekend
door omzetting van de kracht, uitgedrukt in PK naar KWh, waarbij 1 PK = 735,5 W.
Art. 3 - De belasting wordt niet geheven op :
1° de (reserve) motor die gans het onmiddellijk voorafgaande jaar niet werd gebruikt; deze nonactiviteit moet blijken uit desbetreffende, om de drie maanden te hernieuwen, schriftelijke berichten
aan het gemeentebestuur, zoals voorzien bij artikel 6. Wat het eerste jaar van de belastingheffing
aangaat, is het bewijs van de non-activiteit evenwel met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren;
2° de motor gebruikt voor het aandrijven van een voertuig dat onder de verkeersbelasting valt of
speciaal van deze belasting is vrijgesteld;
3° de motor van een draagbaar toestel;
4° de motor die een elektrische generator drijft, voor het gedeelte van zijn vermogen dat
overeenstemt met dat benodigd voor het drijven van een generator.
5° de door perslucht aangedreven motor;
6° de motorkracht die uitsluitend gebruikt wordt voor toestellen tot bemaling;
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7° de motoren van vaartuigen dienende voor het transport van goederen, alsmede die aan boord van
vaartuigen gebruikt;
Art. 4 1° Aan nieuwe bedrijven die na 31 december 1959 op het grondgebied van de gemeente opgericht
worden, zal gedurende de eerste vijf jaar die op hun inwerkingstelling volgen, teruggave van de
gemeentelijke belasting op de motoren verleend worden op voorwaarde dat zij, tot uiterlijk twee
maand na de aflevering van het betrokken aanslagbiljet, een verzoek om belastingteruggave
indienen bij het college van burgemeester en schepenen der gemeente en de nodige bewijsstukken
voorleggen.
Van deze teruggave kunnen niet genieten :
a) de bedrijven die zich binnen het grondgebied van de gemeente verplaatsen;
b) de bedrijven gesticht door wijziging, samenvoeging of splitsing, juridisch of op een andere wijze,
van bestaande bedrijven in de gemeente.
2° Aan bedrijven die zich, na 31 december 1959 uitbreiden met als gevolg een vermeerdering van het
kilowattaandeel, wordt eveneens, ongeacht de mogelijke belastingteruggave hoofdens eventuele
vroegere, sedert 1 januari 1960 doorgevoerde uitbreidingen - gedurende de eerste vijf jaar die op de
uitbreiding volgen, teruggave verleend van de gemeentelijke belasting op de motoren onder de
volgende voorwaarden en met dien verstande dat de teruggave enkel slaat op de met de uitbreiding
verband houdende kilowattverhoging;
a) in de loop van het jaar dat onmiddellijk aan het belastingjaar voorafgaat, een vermogen aan
belastbare kilowatt te hebben in gebruik genomen of gehouden, dat minstens 20% hoger ligt dan dit
van het jaar onmiddellijk voorafgaande aan het uitbreidingsjaar;
b) binnen de twee maanden na de aflevering van het betrokken aanslagbiljet een verzoek om
belastingteruggave indienen bij het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente en de
nodige bewijsstukken voorleggen.
Zijn van deze teruggave uitgesloten de bedrijven waarvan de uitbreiding het gevolg is van inbreng of
opslorping van in de gemeente bestaande bedrijven.
Art. 5 - Iedere belastingplichtige, houder van in of buiten werking zijnde motoren, waarvan hij al dan
niet eigenaar is, moet er aangifte van doen door middel van het formulier dat hem uiterlijk in de loop
van de maand maart of binnen de twee maanden na de inwerkingtreding van de verordening ten
huize zal besteld worden door het gemeentebestuur. De belastingplichtige die het formulier niet zou
ontvangen hebben moet deze aangifte spontaan doen binnen dezelfde termijn(en). Ook de kracht
van de volgens artikel 3 onbelastbare motoren dient te worden aangegeven.
Art. 6 - De verdwijning of het definitief buiten gebruik stellen in de loop van het jaar voorafgaand aan
het belastingjaar van een belastbare motor brengt een belastingvermindering mede. Deze
vermindering gaat in vanaf de maand volgend op het bericht, gezonden aan het gemeentebestuur,
betreffende de verdwijning of het buiten gebruik stellen.
Het stilleggen voor een ononderbroken tijdvak gelijk aan of groter dan een maand, met uitzondering
van de jaarlijkse verplichte vakantieperiode, geeft aanleiding tot een belastingvermindering in
verhouding tot het aantal maanden dat het toestel gedurende het jaar voorafgaand aan het
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belastingjaar ononderbroken buiten werking is geweest. Met een inactiviteit voor een duur van één
maand wordt gelijkgesteld de activiteit die beperkt is tot één dag op vier weken of één week na vier
weken inactiviteit in de bedrijven die met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een akkoord
hebben aangegaan inzake de activiteitsvermindering om een massaal ontslag van personeel te
voorkomen.
Om deze evenredige vermindering te kunnen genieten moet de belanghebbende, aan het
gemeentebestuur schriftelijk bericht gegeven hebben van de dag waarop de motor stilligt en na de
dag waarop hij terug in werking wordt gesteld. Een ontvangstbewijs zal aan de belanghebbende
worden afgeleverd.
Dit bericht moet om de drie maanden hernieuwd worden. De vermindering van belasting geldt van
de maand af volgend op de datum van ontvangst van het bericht van stillegging tot de maand
volgend op die van wederinwerkingstelling. De berichtgeving is van substantiële aard en op straf van
verval voorgeschreven.
Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van tijdelijke non-activiteit of van
de definitieve buitengebruikstelling nochtans met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren.
Indien vastgesteld wordt dat de motor werkt voor het geven van het bericht van
wederinwerkingstelling, zal geen vermindering toegestaan worden, hoelang de stillegging ook heeft
geduurd.
Art. 7 - De belasting wordt gevestigd op grond van de belastbare motorenkracht tijdens het jaar
voorafgaand aan het aanslagjaar.
Ze wordt berekend per maand en elk gedeelte ervan wordt voor een volledige maand geteld. Indien
een motor evenwel tijdens dezelfde maand belast is in verschillende gemeenten, is de belasting
verschuldigd aan de gemeente met het grootst aantal dagen gebruik. Is dit aantal gelijk dan wordt de
belasting evenredig per halve maand verdeeld.
Art. 8 - Bij staking van de bedrijfsactiviteiten op het grondgebied van de gemeente in de loop van het
belastingjaar om welke reden ook, wordt, bij afwijking van het bepaalde in voorgaand artikel, een
bijzondere, eventuele bijkomende, aanslag gevestigd, berekend op basis van de motoren tijdens
vorenbedoeld jaargedeelte of jaar gebruikt en verbonden aan het jaar waarin de staking van de
bedrijfsactiviteiten plaats heeft.
De belastingplichtigen die onder de toepassing van deze bepaling vallen zijn verplicht, uiterlijk acht
dagen na de staking van de bedrijfsactiviteiten, hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur.
Art. 9 - De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 10 - De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 11 - De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn. De indiening moet, op straffe van verval gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van contante betaling of van de
verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
Art. 12 - Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid opgestuurd.
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10. Belasting op het afgeven van stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen,
attesten en inlichtingen en voor milieuvergunningsplichtige inlichtingen
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.

De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 maart 2011 inzake
de vestiging van een belasting op het afgeven van stedenbouwkundige aanvragen,
verkavelingsaanvragen, attesten en inlichtingen en voor milieuvergunningsplichtige inrichtingen,
aanpassing en coördinatie;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB-2008/07 van 18 juli 2008
betreffende bovengenoemd decreet van 30 mei 2008;
Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de
coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit waarin één gemeentelijke legislatuur
wordt aanbevolen als maximale geldigheidsduur;
Overwegende dat het aangewezen is de genoemde
vastgestelde belasting d.d. 30 maart 2011 te verlengen;
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 17 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc
Vereecken, Rosa Van den Abeele, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Luc Galle) bij 4 onthoudingen (Luc
Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom).
Besluit
Art. 1 – Er wordt voor een termijn met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019
een contantbelasting gevestigd op :
Stedenbouwkundige aanvragen
Eenvoudig dossier

25 euro

Dossier voor technische werken en/of terreinaanlegwerken

50 euro

Uitgebreid dossier, per wooneenheid

50 euro

Verkavelingsaanvragen

125 euro
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Verkavelingsaanvragen met wegenaanleg

900 euro

Wijziging verkavelingsaanvragen

50 euro

Stedenbouwkundig attest

25 euro

Planologisch attest

100 euro

Stedenbouwkundige inlichtingen, per kadastraal perceel

10 euro

Uittreksel plannenregister, per kadastraal perceel

10 euro

Uittreksel vergunningenregister, per kadastraal perceel

10 euro

Notariële inlichtingen, per kadastraal perceel (incl. uittr. plannen- en vergunningenreg.)

85 euro

Vergunningsaanvragen tot het exploiteren van een gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke
inrichting in de zin van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM)
Vergunningsaanvraag klasse 1
Vergunningsaanvraag klasse 1 in verband met een inrichting die onderworpen is aan
een milieueffectenrapport (MER) en/of veiligheidsrapport (VR)

900 euro
1100 euro

Vergunningsaanvraag klasse 2

60 euro

Mededeling kleine verandering klasse 2 en voor een tijdelijke vergunning klasse 2

30 euro

Melding van inrichting klasse 3 of van de overname van een vergunde inrichting
klasse 2

15 euro

Uittreksel gemeentelijk register van risicogronden, per adres

65 euro

Uittreksel uit het milieuvergunningenregister, per adres

65 euro

Art. 2 – Deze kosten zullen vermeerderd worden met een advies van de brandweer
indien dat vereist is ten bedrage van

100 euro

Art. 3 – De bovenvermelde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden
op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule
R x I waarbij :
i
R = tarief zoals vastgesteld in artikel 1 en 2 van dit besluit
I = index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2014 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2015
i = de index van de maand december 2013
De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond
Art. 4 – De kostprijs van eventueel door hogere regelgeving verplichte aangetekende zendingen is
tegen diezelfde kostprijs verschuldigd.
Art. 5 – Deze belasting is niet verschuldigd voor documenten aangevraagd door intergemeentelijke
rechtspersonen met een maatschappelijke functie.
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Art. 6 – Het verschuldigd bedrag kan enkel betaald worden door overschrijving op het
rekeningnummer BE81 0910 0033 9024 van het gemeentebestuur Wichelen
Art. 7 – Het bedrag is verschuldigd door de aanvrager bij de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring
van de aanvraag
Art. 8 – De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze beslissing indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet worden gemotiveerd, ondertekend en op straffe van
nietigheid schriftelijk worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen
de drie maanden vanaf de datum van de contante inning van de belasting.
Art. 9 – Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

11. Belasting op de tweede verblijven
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid
artikel 42 en 43;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende vestiging,
invordering en geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet
van 28 mei 2010; de omzendbrief BA2004/03 van 14 juli 2004 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de
coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit, waarin één gemeentelijke legislatuur
wordt aanbevolen als maximale geldigheidsduur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 13 november
2007 betreffende belastingreglement met betrekking tot tweede verblijven 2008-2013;
Overwegende dat het aangewezen is de genoemde belasting
te verlengen, rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de betrokken bepalingen van het gemeentedecreet
inzake het bestuurlijk toezicht;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 - Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een gemeentebelasting gevestigd op
tweede verblijven.
Art. 2 - Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar of de huurder ervan
niet tot hoofdverblijf dient maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt.
Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle
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andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans en die al
of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.
Art. 3 - De belasting is solidair in afnemende orde verschuldigd door de eigenaar die op 1 januari van
het aanslagjaar, volle eigenaar, vruchtgebruiker of naakte eigenaar is. De belasting blijft verschuldigd
ongeacht of het tweede verblijf te koop wordt gesteld, ongeacht de duur van eventuele verhuring en
ongeacht het feit of de eigenaar al dan niet in de gemeentelijke bevolkingsregisters of
vreemdelingenregisters is ingeschreven. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele
jaar.
Art. 4 - De belasting wordt vastgesteld op 700 euro per tweede verblijf.
Art. 5 - Vallen niet onder toepassing van de belasting:
1. lokalen die uitsluitende bestemd zijn voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
2. tenten, verplaatsbare caravans, mobilhomes, kampeerauto’s en woonaanhangwagens, tenzij
zij minstens zes maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen dienen;
3. de woongelegenheid waarvan door de eigenaar kan worden aangetoond dat zij op 1 januari
van het dienstjaar verhuurd is met een geldig huurcontract aan één of meerdere personen die
ingeschreven staan in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente;
Art. 6 - De belastingplichtige moet uiterlijk op 30 april van het aanslagjaar aangifte doen van het
tweede verblijf met het daartoe bestemde formulier .
In geval van eigendomsoverdracht dient de aangifte hiervan zo snel als mogelijk gemeld te worden
aan het college van burgemeester en schepenen;
Art. 7 - De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen
Art. 8 - De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 9 - Het gebruik van deze woning als tweede verblijf houdt in dat vanaf heden de woning wordt
opgenomen in het kohier van de belasting op de tweede verblijven en van de “algemene
gemeentelijke heffing” en dat jaarlijks voor deze twee belastingen een aanslagbiljet zal worden
overgemaakt.
Art. 10 - De belastingplichtige die meent onrechtmatig te zijn belast, kan bezwaar indienen tegen
deze belasting bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar moet, op straffe van
nietigheid, schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening moet, op
straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van contante betaling of van de verzending van het aanslagbiljet of
van de kennisgeving van de aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven,
binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Art. 11 - Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, 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 tot en met 9bis
(aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriumintrest, rechten en voorrechten van de schatkist) 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.

23
Art. 12 - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Een afschrift van
deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst Welzijn en Wonen en de financieel beheerder.

12. Belasting op aanvraagbehandeling van een conformiteitsattest
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De Raad,
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende
coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit, waarin één gemeentelijke legislatuur
wordt aanbevolen als maximale geldigheidsduur;
Gelet op artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 3 oktober 2003 dat de maximale vergoeding bepaalt die een gemeente- of stadsbestuur kan
vragen voor de afgifte van een conformiteitsattest voor een (kamer)woning op 62,50 euro, verhoogd
met 12,50 euro per (studenten)kamer vanaf de 6de (studenten)kamer met een max. van 1250 euro;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 maart 2011
betreffende het belastingreglement op het afgeven van stedenbouwkundige aanvragen,
verkavelingsaanvragen, attesten en inlichtingen en voor milieuvergunningsplichtige inlichtingen van
1 april 2011 tot en met 31 december 2013;
Gelet op het integratiedecreet van 29 maart 2013 houdende
wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft;
Gelet op het integratiebesluit van de Vlaamse regering van
12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet
inzake het bestuurlijk toezicht;
Met 17 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc
Vereecken, Rosa Van den Abeele, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Luc Galle) bij 4 onthoudingen (Luc
Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom).
Besluit.
Art. 1 - De belasting op de aanvraagbehandeling van een conformiteitsattest voor de periode 20142019 vast te stellen op 62,50 euro verhoogd met 12,50 euro per (studenten)kamer vanaf de 6de
(studenten)kamer met een maximum van 1250 euro.
Art. 2 - Voor de wooneenheden van de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak, die in
aanmerking komen voor het lokaal toewijsreglement voor ouderen, wordt een vrijstelling van
retributie verleend.
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Art. 3 - Een afschrift wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid en aan de dienst Welzijn en
Wonen, de coördinator van Woonplus en de financieel beheerder.

13. Reglement gemeenteheffingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het
grond- en pandenbeleid, hierna Decreet grond- en pandenbeleid genoemd; waarin de
leegstandsinventaris een verplichte gemeentelijke bevoegdheid wordt en tevens de mogelijkheid
biedt om een leegstandsheffing te innen;
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 verkrotting van
gebouwen en/of woningen;
Gelet op de artikelen 42, 152 en volgende, 186 en 187 van het
gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur;
Gelet op het reglement tweede verblijf voor Laarne voorgelegd
in de gemeenteraad van 19 december 2013;
Gelet op het reglement tweede verblijf voor Wetteren
voorgelegd in de gemeenteraad van 19 december 2013;
Gelet op het reglement tweede verblijf voor Wichelen
goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2013;
Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied
van Laarne, Wetteren en Wichelen beschikbaar patrimonium voor wonen ook optimaal benut wordt;
Overwegende dat in het Grond- en Pandendecreet en in de
Vlaamse Wooncode de gemeente naar voren wordt geschoven als coördinator van het woonbeleid,
als actor die het dichtst bij haar inwoners staat;
Overwegende dat een effectieve bestrijding van leegstand en
verkrotting in Laarne, Wetteren en Wichelen noodzakelijk is;
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Overwegende dat, naast het fiscale doel van de heffing, het
doel tevens is dat er zoveel mogelijk woongelegenheid van goede kwaliteit effectief voor huisvesting
gebruikt wordt;
Overwegende dat de basis waarop de heffing wordt geheven
dan ook een volledig gebouw of eengezinswoning is, een individuele kamer of studentenkamer, of
elke overige woongelegenheid die geen gebouw of eengezinswoning is;
Overwegende dat de uitwerking van reglementen rond wonen
past binnen de vooropgestelde doelstelling van de intergemeentelijke samenwerking Woonplus;
Overwegende dat de inkomsten enerzijds gegenereerd via dit
reglement en anderzijds gegenereerd uit betoelaging vanuit het gewest, moeten worden
aangewend in functie van het gemeentelijk woonbeleid;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 - De gemeenteraad keurt onderhavig reglement goed en wenst het voorstel tot uitwerking.
Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2014 en is geldig tot en met 31 december 2019
Art. 2 - De gemeenteraad belast het College van Burgemeester en Schepenen met het vaststellen van
de secundaire modaliteiten en de verdere praktische uitwerking.
Art. 3 - Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent en aan Wonen Vlaanderen, Gebroeders Van
Eyckstraat 4-6, 9000 Gent..

Reglement gemeenteheffingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden.
Artikel 1: Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de heffing verschuldigd is;
2° Administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeente en/of de intergemeentelijke
samenwerking Woonplus die door het gemeentebestuur wordt belast met het beheer van de
gemeentelijke inventaris en het leegstandsregister.
3° Besluit houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister: besluit van de Vlaamse
regering van 10 juli 2009, houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister en houdende
wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter
bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen en/of kamers en latere wijzigingen.
4° Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze:
a) Een aangetekend schrijven;
b) Een afgifte tegen ontvangstbewijs;
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c) Elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van
kennisgeving met zekerheid kan worden vastgelegd;
5° College: college van burgemeester en schepenen van de desbetreffende gemeente Laarne,
Wetteren of Wichelen.
6° Decreet grond- en pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid en latere wijzigingen.
7° Gebouw : elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat,
met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten
8° Intergemeentelijke samenwerking woonplus: Deze regionale samenwerking kadert in het besluit
van de Vlaamse regering van 21 september 2007 houdende de subsidiëring van projecten ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid. De Vlaamse regering stelt doelstellingen voorop die de
werking van de intergemeentelijke vereniging omvatten.
9° Inventarisatiedatum: de datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal in de
inventaris of in het leegstandsregister wordt opgenomen of, zolang het gebouw en/of de woning niet
uit de inventaris of van het leegstandsregister is geschrapt, het ogenblik van het verstrijken van elke
nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van eerste inschrijving.
10° Kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken:
- WC
- Bad of douche
- kookgelegenheid
en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke
ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt;
11° Leegstaand gebouw: 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. Daarbij wordt geen rekening
gehouden met woningen die deel uitmaken van het gebouw. De functie van het gebouw is deze die
overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan afgeleverde of gedane
stedenbouwkundige vergunning, melding in de zin van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, milieuvergunning of melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning.
Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie niet
duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik
van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten
of bescheiden.
Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, vermeld in artikel 2. 2°,
van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de
oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont en dat
gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is eerst afsplitsbaar indien het na sloping van de overige
gedeelten kan worden beschouwd als een afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische
vereisten.
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12°Leegstaande woning: een woning die gedurende een termijn van ten minste 12 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.
13°Leegstandsregister: register van leegstaande gebouwen en woningen, zoals bedoeld in boek 2
titel 2 hoofdstuk 3 afdeling 2 van het decreet grond- en pandenbeleid
14°Een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als leegstaand beschouwd als dat gebouw of die
woning binnen zeven jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning in laatste
administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig §2, eerste lid, respectievelijk §3 van
artikel 2.2.6 van het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009.
15° Ramp: een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk recht en
waardoor de schade dermate is dat het gebruik onmogelijk is, bv. brand, gasontploffing, blikseminslag, …
16°Renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota, die door de administratie
wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen:
- een overzicht van de voorgenomen werken;
- een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal 2 jaar een
woning bewoonbaar wordt gemaakt;
- bestekken en/of facturen met betrekking tot de voorgenomen werken
- fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren onderdelen
- indien van toepassing een akkoord van de mede-eigenaars
17° Sociale woonorganisatie: een organisatie, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 26°, van de Vlaamse
Wooncode; een sociale huisvestingsmaatschappij, het Vlaams Woningfonds, een sociaal
verhuurkantoor of een huurdersbond
18° Tweede verblijfplaats: een woning die, voor diegene die er kan verblijven, en niet ingeschreven is
in de bevolkingsregisters, ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of
kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets, met chalets gelijkgestelde caravans, en
alle andere vaste woningen, maar die op elk ogenblik door hem voor bewoning kunnen worden
gebruikt én waarvoor een aangifte is gebeurd overeenkomstig de bepalingen van de
heffingverordening op tweede verblijven zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van de
desbetreffende gemeente. Als tweede verblijfplaats wordt niet beschouwd een woning die de
voorbije 12 maanden niet effectief werd gebruikt overeenkomstig de functie tweede verblijf.
19° Vlaamse wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
20° Woning: een goed, vermeld in artikel 2; § 1, eerste lid, 31°, van de Vlaamse Wooncode; elk
onroerend goed of
het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande;
21° Eengezinswoning : elk bebouwd onroerend goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor de
huisvesting
van één gezin of één alleenstaande, waarin zich geen andere woningen bevinden;
22° Zakelijke gerechtigde: de houder van een van volgende zakelijke rechten:
a) De volle eigendom
b) Het recht van opstal of van erfpacht;
c) Het vruchtgebruik
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Artikel 2 : Algemene bepalingen
§ 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeenteheffing gevestigd op
de eengezinswoningen, kamers, gebouwen en elke andere woning die gedurende minstens twaalf
opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister te rekenen vanaf
datum eerste registratie.
Het leegstandsregister wordt opgemaakt en opgebouwd overeenkomstig artikel 2.2.6 van het
decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009. Het leegstandsregister wordt bijgehouden
overeenkomstig de bepalingen van Programmatiedecreet 2010 houdende bepalingen tot begeleiding
van de begroting 2010 zoals gepubliceerd in Belgische Staatsblad op 30 december 2009 en het
besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het
leegstandsregister.
§ 2. De heffing voor een leegstaand gebouw, eengezinswoning, kamer en/of elke andere woning is
voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat het gebouw, eengezinswoning, kamer en/of elke
andere woning gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk
leegstandsregister.
Zolang het leegstaand gebouw, eengezinswoning, kamer en/of elke andere woning niet uit het
leegstandsregister is geschrapt, is de heffing van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat
een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.

Artikel 3 Heffingsplichtige
§ 1. De heffing is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde betreffende een leegstaand gebouw,
eengezinswoning, kamer en/of elke andere woning op het ogenblik dat de heffing van het
aanslagjaar verschuldigd wordt.
§ 2. Ingeval van mede-eigendom zijn alle zakelijk gerechtigden hoofdelijk en solidair aansprakelijk
voor de betaling van de totale heffingschuld.
§ 3. In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar de nieuwe
zakelijk gerechtigde er voorafgaandelijk van in kennis dat het goed is opgenomen in het
leegstandsregister.
De instrumenterende ambtenaar stelt de beheerder van het leegstandregister binnen de maand na
het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht met nauwkeurige
aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw, de datum ervan, en de nieuwe zakelijk
gerechtigden via beveiligde zending.
Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, zoals bedoeld in
paragraaf 3 van dit artikel, als heffingsplichtige beschouwd voor de eerstvolgende heffing die na de
overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.

Artikel 4. Inventarisatie van woningen en gebouwen die beschouwd worden als leegstaand
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4.1 De inventaris
De administratie maakt een leegstandsregister op bestaande uit twee inventarissen, één voor
leegstaande gebouwen en één voor leegstaande woningen overeenkomstig de bepalingen in afdeling
2 van hoofdstuk 3 titel 2 van het decreet grond- en pandenbeleid en in het besluit houdende nadere
regels betreffende het leegstandsregister.
Een woning die is geïnventariseerd op de inventaris ‘ongeschikt-onbewoonbaar’ door Wonen
Vlaanderen wordt niet opgenomen in het leegstandsregister.
4.2 De inventarisatiedatum
De opname in het leegstandsregister gebeurt vanaf datum van de administratieve akte van de
leegstand.
4.3 Wijze van opname in het leegstandsregister
§1 De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van leegstaande
gebouwen en woningen belaste personeelsleden zijn bevoegd om leegstand overeenkomstig de
bepalingen in afdeling 2 van hoofdstuk 3 titel 2 van het decreet grond- en pandenbeleid en in het
besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister op te sporen en in een
gemotiveerde administratieve akte vast te stellen
§2 Het vaststellen van leegstand gebeurt op basis van een gemotiveerde administratieve akte waarin
één of meerdere van onderstaande indicaties wordt opgenomen:
- ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister
- aanvraag tot vermindering van het kadastraal inkomen op grond van artikel 15 van het
Wetboek van Inkomstenheffing
- Aanvraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand of
improductiviteit
- vermoeden van het gebruik van de woonentiteit als domiciliewoning
- vermoeden dat de woning niet wordt bewoond, ondanks inschrijving in het
bevolkingsregister
- vermoeden dat de woning niet wordt gebruikt in overeenstemming met de woonfunctie
- vermoeden dat het gebouw niet wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming
- vermoeden van een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik
overeenkomstig de woonfunctie of het normale gebruik van het gebouw kan worden
uitgesloten
- vermoeden dat het gebouw voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet
overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend
- onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden
- verzegelde toegang(en) tot de woning of het gebouw
- dichtgemaakte of gesupprimeerde raamopeningen (dichtgeplakt, dicht geschilderd)
- winddichtheid van de woning of gebouw is niet gewaarborgd (belangrijke glasbreuk,
buitenschrijnwerk kan niet meer gesloten worden,…)
- onafgewerkte ruwbouw
- ernstige inpandige vernielingen: woning of gebouw deels vernield of gesloopt
- langdurig aanbieden van het gebouw of de woning als ‘te huur’ of ‘te koop’
- langdurig neergelaten rolluiken of dichtgeplooide loverdrapes,….
- ernstig vervuild glas- en/of buitenschrijnwerk
- uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus
- storende omgevingsaanleg: langdurig niet of slecht onderhouden omgeving/tuin
- woning is helemaal/gedeeltelijk niet gemeubeld
- getuigenverklaringen: omwonende(n), postbode, wijkagent...
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§3 De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van leegstand belaste
personeelsleden bezitten de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel
6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeenteheffingen.
§4 De zakelijk gerechtigden worden per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tot
opname in het leegstandsregister overeenkomstig de bepalingen in afdeling 2 van hoofdstuk 3 artikel
2.2.7 van het decreet grond- en pandenbeleid en in het besluit houdende nadere regels betreffende
het leegstandsregister. Het schrijven geeft desgevallend aan welke vrijstellingen van de heffing
worden vermeld.
4.4 Beroep inzake opname leegstandsregister
§1. De gemeente stelt de zakelijk gerechtigde(n) per beveiligde zending in kennis van de beslissing
tot opname van leegstaande gebouwen en woningen in het leegstandsregister. Het schrijven geeft
desgevallend aan welke vrijstellingen van de leegstandsheffing in het leegstandsregister worden
vermeld.
§2. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het
schrijven,
vermeld in § 1, kan een zakelijk gerechtigde(n) bij het college van burgemeester en schepenen
beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandregister. Het beroepschrift
wordt ingediend met een beveiligde zending. Elk inkomend beroepsschrift wordt geregistreerd in
het leegstandsregister en een ontvangstmelding naar de indiener(s) van het beroepsschrift
verstuurd.
§3. De houder van het zakelijk recht die de inventarisatie wenst te betwisten, dient hiervoor zelf alle
nodige bewijsstukken voor te leggen aan het college. Deze bewijsstukken dienen minimaal volgende
gegevens te bevatten:
- de identiteit en adres van de indiener,
- de aanwijzing van de administratieve akte van leegstand en van het gebouw of de
woning waarop het beroepschrift betrekking heeft,
- een of meer bewijsstukken die aantonen dat niet voldaan is aan de vereisten van dit
reglement en de vereisten vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet, met dien verstande
dat de vaststelling van de leegstand betwist kan worden met alle bewijsmiddelen van
gemeen recht, met uitzondering van de eed
§ 4. Het beroepsschrift is alleen onontvankelijk in één van de volgende gevallen:
- het beroepsschrift is niet binnen de termijn ingediend
- niet ingediend conform de bepalingen § 3
- als het niet ondertekend is
§5. De al dan niet aanvaarding van een beroep kan worden voorafgegaan door een controle van de
administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek. Het beroep wordt geacht ongegrond
te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.
§6. Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan
binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het
beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.
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Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in het eerste lid,
kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding geven
tot een nieuwe beslissing tot opname in het leegstandsregister.
§7. Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep
van de zakelijke gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, wordt het gebouw of de woning in het
leegstandregister opgenomen vanaf de datum van de administratieve akte van de leegstand.
4.5 Schrapping uit het leegstandsregister
§1. Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat
meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in artikel
2.2.6§2, eerste lid, van het decreet van grond- en pandenbeleid aangewend wordt gedurende een
termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. De gemeente vermeldt als datum van
schrapping de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie, vermeld in artikel 2.2.6, § 2,
eerste lid van het decreet van grond- en pandenbeleid.
§2.Een woning wordt uit het leegstandregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat
deze woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt
in overeenstemming met de functie, vermeld in artikel 2.2.6§3 van het decreet, grond- en
pandenbeleid. De gemeente vermeldt als datum van schrapping de eerste dag van de aanwending
overeenkomstig de functie, vermeld in artikel 2.2.6, § 3. van het decreet grond- en pandenbeleid.
§3 Het schrappen van de woning en/of gebouw kan enkel op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek via
beveiligde zending van één of meer zakelijk gerechtigden.
§4 De al dan niet inwilliging van een verzoek tot schrapping kan worden voorafgegaan door een
controle van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek. Het verzoek tot
schrapping wordt niet ingewilligd als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor
het feitenonderzoek.
§5 De beheerder van het leegstandsregister onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping binnen een
termijn van orde van twee maanden na de ontvangst van het verzoek. De beheerder van het
leegstandsregister brengt de verzoeker op de hoogte van haar beslissing met een beveiligde zending.
§6. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het
schrijven,
vermeld in § 5, kan een zakelijk gerechtigde(n) bij het college van burgemeester en schepenen
beroep aantekenen tegen de beslissing tot weigeren van schrapping uit het leegstandregister. Het
beroepschrift wordt ingediend met een aangetekende brief, door afgifte tegen ontvangstbewijs of
met een elektronisch aangetekende zending. Van zodra de gemeente beschikt over een elektronisch
loket, kan het beroepschrift ook elektronisch ingediend worden via dat loket.. Elk inkomend
beroepsschrift wordt geregistreerd in het leegstandsregister en een ontvangstmelding naar de
indiener(s) van het beroepsschrift verstuurd
§7. Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan
binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het
beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend..
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Artikel 5 Berekening van de heffing.
§1. De basisheffing bedraagt:
- voor leegstaand gebouw : 1500 euro
- voor een leegstaande woning:
a) 1500 euro voor een eengezinswoning;
b) 250 euro voor een kamer als vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 10° bis, van de
Vlaamse Wooncode;
c) 750 euro voor elke andere woning dan deze, vermeld onder a) en b)
§2. Het bedrag van de volgende heffing is gelijk aan het resultaat van de volgende formule: Het
bedrag basisheffing vermeld onder § 1 vermenigvuldigd met x, waarbij x gelijk is aan het aantal
periodes van 12 maanden dat het gebouw, of woning zonder onderbreking opgenomen is in het
leegstandsregister. X kan nooit hoger zijn dan 5.
Artikel 6 Vrijstelling bij heffing.
6.1 Aanvraag vrijstelling
De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling van de heffing dient zelf
hiervoor schriftelijk de nodige bewijsstukken in te dienen aan de beheerder van het
leegstandsregister.
In het kader van de vrijstelling op de heffing zijn alleen de vrijstellingsgronden van toepassing die
opgenomen zijn in dit reglement.
6.2. Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld :
6.2.1.de heffingsplichtige:
1° de natuurlijke persoon die volle eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere
woning;
2° die in een erkende ouderenvoorziening verblijft. Het bewijs van het verblijf wordt geleverd door
de erkende ouderenvoorziening waar de heffingschuldige verblijft, met dien verstande dat deze
vrijstelling geldt voor een periode van drie jaar volgend op de datum van opname in het
leegstandregister en slechts geldt voor de woning die laatst bewoond werd door de heffingsplichtige
voor de opname in een erkende ouderenvoorziening .
3° die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling of ziekenhuis
De heffingsschuldige die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling
of in een ziekenhuis. Het bewijs van het langdurig verblijf wordt geleverd door de instelling of
ziekenhuis waar de heffingsschuldige verblijft, met dien verstande dat deze vrijstelling geldt voor een
periode van drie jaar volgend op de datum van opname in het leegstandregister en slechts geldt voor
de woning die laatst bewoond werd door de heffingsplichtige voor de opname in een psychiatrische
instelling of ziekenhuis.
4° die als nieuwe zakelijk gerechtigde vrijgesteld is gedurende twee opeenvolgende heffingsjaren na
het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten:
aan vennootschappen die door de overdrager rechtstreeks of
onrechtstreeks in rechten of in feiten gecontroleerd worden;
indien de overdracht het gevolg is van een fusie, splitsing of
een andere overgang ten algemene titel;
aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij
in geval van overdracht bij erfopvolging of testament.
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5 ° Indien de houder van het zakelijk recht:
1) een sociale huisvestingsmaatschappij is, die door de VMSW erkend is;
2) een andere sociale woonorganisatie is;
3) een autonoom gemeentebedrijf is;
4) de gemeente, het OCMW of een intergemeentelijke vereniging is.
voor zover het panden betreft die voorwerp uitmaken van een intentieverklaring en / of een huidig /
toekomstig project m.b.t. tot het oog op het realiseren van een meer kwalitatieve woonomgeving.
6.2.2. het gebouw of woning :
1° voorkomt op de gemeentelijke lijst van tweede verblijven en waarvoor reeds een heffing wordt
geïnd.
2° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan;
3° geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig
of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;
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 onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik;
6° die gerenoveerd wordt. Een woning of een gebouw wordt gerenoveerd als een
stedenbouwkundige vergunning, een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden aanvraag
voor een stedenbouwkundige vergunning opgemaakt door de gemeentelijke stedenbouwkundige
ambtenaar of een gedetailleerde renovatienota voorgelegd wordt waaruit blijkt dat hij de nodige
renovatiewerken gaat uitvoeren. De vrijstelling geldt voor een termijn van twee jaar en kan éénmalig
voor eenzelfde periode worden verlengd.
7° het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of
aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode;
8° het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, Openbaar Centrum voor maatschappelijk
Welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90
van de Vlaamse Wooncode;

Artikel 7 Inkohiering.
7.1 Inkohiering.
§1. De heffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
§2. De heffing moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
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7.2 Beroepsprocedure bij heffing
§1 De heffingsplichtige kan beroep indienen tegen deze heffing bij het college van burgemeester en
schepenen. Het beroepsschrift wordt behandeld in overeenstemming met het Decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeenteheffingen.
§2 Het beroep moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
Het beroep wordt per beveiligde zending betekend.
§3 De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de
derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
beroepstermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
§4 Van het beroepsschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen 15 dagen na indiening
ervan.
§5 De heffingsplichtige die in de mogelijkheid werd gesteld om het beroep, vermeld in artikel 2.2.7
§2 van decreet Grond – en Pandenbeleid van 27 maart 2009, aan te tekenen, kan in het kader van
het krachtens voormeld decreet georganiseerde bezwarenprocedure geen excepties inroepen tegen
de in het leegstandsregister opgenomen vermeldingen, tenzij de ingeroepen gronden tot bezwaar na
de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister zijn ontstaan.

14. Retributiereglement voor het voltrekken van huwelijken
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 9 november 2009
inzake de vaststelling van een retributiereglement voor het voltrekken van huwelijken;
Overwegende dat het aangewezen is genoemd
retributiereglement te hernieuwen;
Overwegende bovendien dat het opportuun is de nieuwe
tarieven te koppelen aan de gezondheidsindex om een jaarlijkse aanpassing aan de levensduurte te
kunnen realiseren;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met 17 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc
Vereecken, Rosa Van den Abeele, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Luc Galle) bij 4 onthoudingen (Luc
Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom).
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Besluit
Art. 1 – Voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 wordt een retributie gevestigd voor het voltrekken
van huwelijken.
Art. 2 – Het tarief van de retributie bedraagt € 75 voor een huwelijk op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag of vrijdag en € 125 voor een huwelijk op zaterdag. Voor huwelijken op uitzonderlijke
dagen als vermeld in artikel 3 wordt een tarief van € 175 aangerekend.
Art. 3 – De ambtenaar van de burgerlijke stand beslist over het voltrekken van een huwelijk op
uitzonderlijke dagen (bvb. 11 juli, 21 juli, 15 augustus, paasmaandag…).
Art. 4 - De retributie is verschuldigd door één van de aanvragers van het huwelijk.
Art. 5 – Voor de afgifte van een tweede exemplaar van een trouwboekje wordt € 25 aangerekend.
Art. 6 – De retributie moet voorafgaandelijk betaald worden door één van de aanvragers van het
huwelijk op het ogenblik van het opstellen van de akte van aangifte van het huwelijk. De betaling
gebeurt cash tegen ontvangstbewijs. Als de retributie niet betaald is, is de gemeente Wichelen niet
verplicht de dienst te leveren, die de aanvrager vrijwillig aangevraagd heeft.
Art. 7 – Als deze dienst, aangeboden door de gemeente Wichelen, om welke reden dan ook niet kan
plaatsvinden, zal de vergoeding terugbetaald worden aan de aanvrager van het huwelijk die de
vergoeding vooraf heeft betaald.
Art. 8 – De bovenvermelde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden
op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule
R x I waarbij :
i
R = tarief zoals vastgesteld in artikel 1 en 2 van dit besluit
I = index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2014 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2015
i = de index van de maand december 2013
De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond.
Art. 9 – Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale
schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden
om de retributie in te vorderen.
Art. 10 – Deze beslissing wordt aan de heer Gouverneur opgestuurd.

15. Belasting op de afgifte van rijbewijzen
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
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Gelet op het decreet van 31 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2010 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs in ID-1-formaat;
Overwegende dat bij voormeld koninklijk besluit het rijbewijs
in ID-1-formaat – bankkaartformaat wordt ingevoerd en dat dat type rijbewijs het rijbewijs in
papieren drieluikversie vervangt;
Overwegende dat de Federale Overheidsdienst Mobiliteit een
kostprijs verrekent voor de afgifte van het rijbewijs in bankkaartformaat;
Overwegende dat de gemeenten bijkomend een belasting
kunnen heffen op de afgifte van rijbewijzen;
Overwegende dat het aangewezen is om de gemeentelijke
belasting op de afgifte van rijbewijzen te verlengen bovenop de kostprijs aangerekend door de FOD
Mobiliteit (momenteel € 20);
Overwegende bovendien dat het opportuun is de nieuwe
tarieven te koppelen aan de gezondheidsindex om een jaarlijkse aanpassing aan de levensduurte te
kunnen realiseren;
Gelet op de brief d.d. 3 januari 2013 van de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer inzake de uitbreiding van het pilootproject Mercurius naar alle
Belgische gemeenten wat het rijbewijs in bankkaartmodel betreft;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 februari 2013
inzake de belasting op de afgifte van rijbewijzen;
Gelet op de artikelen van het gemeentedecreet inzake het
bestuurlijk toezicht;
Met 17 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc
Vereecken, Rosa Van den Abeele, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Luc Galle) bij 4 onthoudingen (Luc
Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom).
Besluit.
Art. 1 – Een belasting te heffen ten laste van de personen aan wie een bankkaartmodel rijbewijs
wordt afgeleverd. De belasting is verschuldigd bovenop de kostprijs aangerekend door de FOD
Mobiliteit (momenteel € 20) gevestigd vanaf de invoering van het bankkaartmodel rijbewijs met
ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn van 6 jaar (dus tot en met 31 december 2019).
Art. 2 – De belasting wordt als volgt vastgesteld : € 5 voor een rijbewijs of een voorlopig rijbewijs.
In geval van vergissing of bij vernieuwing met medisch attest groep 1 wordt er geen vergoeding of
belasting geheven. Duplicaten worden niet meer afgeleverd.
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Art. 3 – De bovenvermelde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden
op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule
R x I waarbij :
i
R = tarief zoals vastgesteld in artikel 1en 2 van dit besluit
I = index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2014 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2015
i = de index van de maand december 2013
De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond.
Art. 4 – Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting in consignatie worden gegeven bij de
financieel beheerder of bij haar afgevaardigde als het stuk niet onmiddellijk bij zijn aanvraag
afgegeven kan worden.
Art. 5 – De contantbelasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante
inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting een kohierbelasting.
Art. 6 – De belastingsplichtige kan een bezwaar tegen deze beslissing indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet gemotiveerd worden, ondertekend zijn en op straffe
van nietigheid schriftelijk worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend
binnen de drie maanden vanaf de datum van de contante inning van de belasting, of ingeval van
inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of
van de kennisgeving van de aanslag.
Art. 7 – Deze beslissing wordt aan de heer Gouverneur opgestuurd.

16. Retributiereglement voor het afleveren van fotokopies
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 november 2007
inzake de vaststelling van een retributie voor het afleveren van fotokopies;
Overwegende dat het afleveren van fotokopies van
documenten een uitgave betekent voor de gemeente;
Overwegende dat het opportuun is de tarieven te koppelen
aan de gezondheidsindex om een jaarlijkse aanpassing van de levensduur te kunnen realiseren;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet
inzake het bestuurlijk toezicht;
Met algemene stemmen
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Besluit.
Art. 1 – Met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd
op het afleveren van afschriften of fotokopies van documenten die op verzoek van een inwoner
worden afgeleverd door het gemeentebestuur.
De retributie bedraagt € 0,12 per bladzijde of gedeelte van een bladzijde van gewoon handelsformaat
(A4) en € 0,24 per bladzijde of gedeelte van een bladzijde van dubbel handelsformaat ( A3).
De retributie bedraagt € 0,50 per bladzijde of gedeelte van een bladzijde voor een kleurenkopie van
gewoon handelsformaat (A4) en € 1 per bladzijde of gedeelte van een bladzijde voor een
kleurenkopie van dubbel handelsformaat ( A3).
De plankopies in het kader van een openbaar onderzoek, ofwel in kleur of in zwart/wit zullen tegen
kostprijs afgeleverd worden.
Art. 2 - De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de fotokopie of afschrift
vraagt. Zij moet betaald worden bij het afleveren van de fotokopie.
Art. 3 – De bovenvermelde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden
op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule
R x I waarbij :
i
R = tarief zoals vastgesteld in artikel 1en 2 van dit besluit
I = index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2014 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2015
i = de index van de maand december 2013
Art. 4 – De beslissing zal aan de heer Gouverneur opgestuurd worden.

17. Retributiereglement voor het afleveren van fotokopies aan verenigingen
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 november 2007
inzake de vaststelling van een retributie voor het afleveren van fotokopies aan verenigingen;
Overwegende dat het afleveren van fotokopies van
documenten een uitgave betekent voor de gemeente;
Overwegende dat het opportuun is de tarieven te koppelen
aan de gezondheidsindex om een jaarlijkse aanpassing van de levensduur te kunnen realiseren;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet
inzake het bestuurlijk toezicht;
Met algemene stemmen
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Besluit.
Art. 1 – Met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd
op het afleveren van afschriften of fotokopies van documenten die op verzoek van een vereniging
worden afgeleverd door het gemeentebestuur.
De retributie bedraagt € 0,06 per bladzijde of gedeelte van een bladzijde van gewoon
handelsformaat (A4) en € 0,12 per bladzijde of gedeelte van een bladzijde van dubbel
handelsformaat ( A3).
Voor een gekleurde bladzijde of gedeelte van een bladzijde van gewoon handelsformaat bedraagt de
retributie € 0,10, van dubbel handelsformaat € 0,20.
Art. 2 - De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon die uit naam van een vereniging
actief op de gemeente de fotokopie of het afschrift vraagt. Zij moet betaald worden bij het afleveren
van de fotokopie.
Art. 3 – De bovenvermelde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden
op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule
R x I waarbij :
i
R = tarief zoals vastgesteld in artikel 1en 2 van dit besluit
I = index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2014 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2015
i = de index van de maand december 2013
Art. 4 – De beslissing zal aan de heer Gouverneur opgestuurd worden.

18. Retributiereglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en
de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de
voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994, inzonderheid op
artikel 15;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december
1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997
en 19 december 1997 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001;
Gelet op de gemeentelijke politieverordening d.d. 22 juni 2000
betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen;
Gelet op het afvalpreventieplan zoals goedgekeurd door de Raad
van Bestuur van de intercommunale Dender, Durme en Schelde, kortweg DDS, van 20 juni 2001;
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Gelet op de financiële toestand van de gemeente ;
Overwegende dat huisvuil/restafval huis-aan-huis wordt
ingezameld door middel van huisvuil/restafval zakken van 30 l of 60 l ;
Overwegende dat grofvuil met ingang van 1 januari 2002 wordt
ingezameld op telefonische aanvraag;
Overwegende dat groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval)
selectief huis-aan-huis wordt ingezameld door middel van containers van 40 l, 120 l, 240 l en 1100 l;
Overwegende dat plastic flesverpakkingen, metalen
verpakkingen en drankkartons (kortweg PMD-afval) selectief huis-aan-huis worden ingezameld door
middel van een PMD-zak van 60 L ;
Overwegende dat grofvuil, papier en karton, hol glas, plastic
flesverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, bouw- en sloopafval, asbestcement
(asbesthoudend, gebonden), groenafval, snoeihout, boomstronken, metalen gemengd, houtafval,
piepschuim, afvalbanden, textiel en elektrische en elektronische toestellen selectief worden
ingezameld op het containerpark;
Overwegende dat Klein Gevaarlijk Afval (KGA) selectief wordt
ingezameld op het containerpark;
Overwegende dat de door of op vraag van de gemeente
ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen in opdracht van de gemeente gerecycleerd, nuttig toegepast
of verwijderd worden;
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik,
recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen dienen verhaald te
worden op de aanbieders via retributies met verschillende tarieven, kortweg DIFTAR ;
Overwegende dat de invoering van DIFTAR de gemeente
toelaat het principe “de vervuiler betaalt” toe te passen, waarbij prioriteit verleend wordt aan
afvalvoorkoming, pas in tweede instantie aan hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke
afvalstoffen wordt gestimuleerd;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de retributie op
de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen in de gemeenten van het werkingsgebied van zowel het Vlaams Gewest
als van de Intercommunale D.D.S. zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het
gemeentedecreet betreffende het bestuurlijk toezicht;
Met algemene stemmen
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Besluit
Het volgende retributiereglement goed te keuren :
Art. 1 – Voor het jaar 2014 wordt een retributie gevestigd op de volgende ingezamelde fracties van
huishoudelijke oorsprong:
Haalmethode (huis-aan-huisinzameling of op telefonische aanvraag)
1) Inzameling en verwijdering van huisvuil/restafval;
2) Inzameling en verwijdering van grofvuil;
3) Inzameling en recyclage van GFT-afval ;
4) Inzameling en recyclage van plastic flesverpakkingen, metalen verpakkingen en
drankkartons;
Art. 2 - Het bedrag van de retributie wordt voor de haalmethode als volgt vastgesteld :
Fractie

Retributie

a)

Huisvuil/restafval

1,25 €/zak van 60 l
0,62 €/zak van 30 l

b)

Grofvuil

24 €/per aanbieding

c)

GFT-afval

7,28 €/per aanbieding rolcontainer van 1100 l
1,50 €/per aanbieding rolcontainer van 240 l
0,75 €/per aanbieding rolcontainer van 120 l
0,25 €/per aanbieding container van 40 l

d)

PMD

0,12 €/zak

e)

Voor de volgende fracties wordt voor de haalmethode geen retributie geheven: snoeihout,
papier en karton, gemengde metalen

Art. 3 § 1.
De retributie vermeld in artikel 2, a) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van
de dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van huisvuil/restafval, door of in opdracht
van de gemeente.
§ 2.

De retributie vermeld in artikel 2, b) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van
de dienstverlening inzake op afroep van grofvuil door of in opdracht van de gemeente.

§ 3.

De retributie vermeld in artikel 2, c) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van
de dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van GFT-afval door of in opdracht van de
gemeente;

§ 4.

De retributie vermeld in artikel 2, d) is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van
de dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van plasticverpakkingen, metalen
verpakkingen en drankkartons door of in opdracht van de gemeente.
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Art. 4 § 1.
De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken met de
vermelding DIFTAR zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de
gemeente vastgestelde plaatsen. Een betalingsbewijs wordt op eenvoudig verzoek
afgeleverd.
§ 2.

De personen die nog wensen gebruik te maken van oude door de gemeente voorgeschreven
restafval/huisvuilzakken zonder de vermelding DIFTAR, vervullen de betaling van de
retributie door de aankoop van een sticker ter waarde van 0,50 €. Deze stickers worden
aangekocht op de door de gemeente vastgestelde plaatsen en dienen aangebracht te worden
op de oude restafval/huisvuilzakken zonder de vermelding DIFTAR. Een betalingsbewijs
wordt op eenvoudig verzoek afgeleverd.

§ 3.

De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers voor
de inzameling van GFT zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop van de door de
gemeente voorgeschreven stickers op de door de gemeente vastgestelde plaatsen. De sticker
dient op een achteraf eenvoudig te verwijderen wijze op de container aangebracht te
worden aan het handvat van de container. Een betalingsbewijs wordt op eenvoudig verzoek
afgeleverd.

§ 4.

Personen die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening inzake de inzameling aan
huis van grofvuil op afroep zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop van de door de
gemeente voorgeschreven stickers op de door de gemeente vastgestelde plaatsen. Een
betalingsbewijs wordt op eenvoudig verzoek afgeleverd. Deze stickers moeten duidelijk
zichtbaar aangebracht worden op één van de aangeboden goederen.

§ 5.

Personen die gebruik maken van de door gemeente voorgeschreven zakken voor de
inzameling van PMD zijn de retributie verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de
gemeente vastgestelde plaatsen. Een betalingsbewijs wordt op een eenvoudig verzoek
afgeleverd.

Art. 5 – De onder toezicht staande onthaalouders, crèches en mini-crèches, ontvangen jaarlijks gratis
50 restafvalzakken en één rol PMD-zakken.
Art. 6 – De Vrije Kleuterschool Wichelen, de Vrije Kleuterschool Serskamp en de Vrije Basisschool
Schellebelle ontvangen elk jaarlijks een aantal gratis restafvalzakken dat overeenstemt met het
aantal ingeschreven scholieren op de eerste schooldag van het nieuwe kalenderjaar.
Art. 7 - Deze beslissing zal aan de heer Gouverneur opgestuurd worden.
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM en het Bestuur
Milieuinspectie (ANIMAL).

19. Tariefreglement grondconcessies gemeentelijke begraafplaatsen
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
Raadslid Els Stichelmans vraagt waarom er sprake is van twee urnen. De burgemeester antwoordt
dat er altijd per twee wordt gerekend.
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De raad,
Gelet op het decreet d.d. 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en lijkbezorging, gewijzigd bij decreet van 9 december 2011;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004
inzake begraafplaatsen en lijkbezorging;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 november 2007
houdende de vaststelling van het tariefreglement voor grondconcessies op het kerkhof, aangevuld bij
gemeenteraadsbesluit d.d. 29 februari 2012;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB-2008/07 van 18 juli 2008 inzake
bovengenoemd decreet van 30 mei 2008;
Overwegende dat de tarieven voor de grondconcessies
opnieuw vastgesteld dienen te worden voor de gemeentelijke legislatuur;
Overwegende dat het aangewezen is de tarieven aan te passen
aan de levensduurte en tegelijkertijd een anomalie weg te werken, die erin bestaat dat tot dusver
een concessie voor een nis in een columbarium ruim duurder is dan een begraving in volle grond;
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 12 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Inge Van Steendam, Marc Vereecken en Rosa Van den Abeele) bij 9
onthoudingen (Luc Van Leuven, Dietlinde Bombeke, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans, Karel
Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Luc Galle).
Besluit
Art. 1 – Er wordt met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 een
gemeentebelasting gevestigd op begravingen in volle grond, bijzettingen in een grafkelder, een
columbarium of een urnegraf. De belasting is verschuldigd door de aanvrager(s)-nabestaande(n).
Art. 2 – De grondconcessie wordt aangegaan voor een termijn van 25 of 50 jaar. Na het verstrijken
van de termijn van 25 of 50 jaar kan een nieuwe vergunning worden toegestaan voor 10, 25 of 50
jaar tegen de prijs en onder de voorwaarden die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot
hernieuwing.
De tarieven voor een verlenging van de concessie met 10 jaar zijn de volgende :
a) Begraving in volle grond
Concessie maximaal 2 personen : € 400,
b) Grafkelder (concessie voor 2 personen) : € 1 000
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c) Nis in een columbarium (concessie voor 2 personen) : € 300
d) Urnegraf op urneveld (concessie voor 2 personen): € 300
Art. 3 – De belasting wordt als volgt vastgesteld :
a) Begraving in volle grond
Concessie maximaal 2 personen
€ 800 voor een periode van 25 jaar
€ 1500 voor een periode van 50 jaar
b) Grafkelder (concessie voor 2 personen)
€ 2 000 voor een periode van 50 jaar + voor het ter beschikking stellen van de grafkelder
(éénmalig verschuldigd) : € 1 000
c) Nis in een columbarium (concessie voor 2 urnen)
€ 600 voor een periode van 25 jaar
€ 1100 voor een periode van 50 jaar
d) Urnegraf op urneveld (concessie voor 2 urnen)
€ 600 voor een periode van 25 jaar
€ 1100 voor een periode van 50 jaar
e) Verwijderen van een asurne uit een graf, urnegraf, grafkelder of columbarium : € 125
Ontgraving van een stoffelijk overschot : € 500
Voor het openen en sluiten van een graf, urnegraf, grafkelder of columbarium ter
gelegenheid van een bijlegging of bijzetting : € 125
Het tarief voor de ontgraving van een stoffelijk overschot is niet verschuldigd als de ontgraving wordt
verricht ingevolge een rechterlijke beslissing, om het stoffelijk overschot begraven op een
geconcedeerd perceel van de oude begraafplaats naar de nieuwe begraafplaats over te brengen of
als de ontgraving wordt verricht voor het overbrengen naar een ander deel van de begraafplaats van
de stoffelijke resten die begraven waren in een geconcedeerd perceel dat teruggenomen werd
wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden.
Voor concessies voor kinderen jonger dan 12 jaar is geen belasting verschuldigd.
Art. 4 – De grondconcessie neemt een aanvang vanaf de goedkeuring van de concessieaanvraag door
het college.
Art. 5 – Het verschuldigd bedrag kan enkel betaald worden door overschrijving op het
rekeningnummer BE81 0910 0033 9024 van het gemeentebestuur Wichelen.
Art. 6 – De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze beslissing indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet worden gemotiveerd, ondertekend en op straffe van
nietigheid schriftelijk worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen
de drie maanden vanaf de datum van de contante inning van de belasting.
Art. 7 – Deze beslissing wordt aan de heer Gouverneur toegezonden.
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20. Retributiereglement afgifte gedenkplaatjes herdenkingszuilen strooiweiden
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat in 1994 op gemeentelijke begraafplaatsen in
de drie deelgemeenten telkens een herdenkingszuil bij een strooiweide is opgericht;
Overwegende dat het wenselijk is dat er op vraag van de
nabestaanden een gedenkplaatje voor de overledene wiens as verstrooid werd, kan worden
aangebracht op de zuil;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 november 1994
inzake de retributie op de afgifte van gedenkplaatjes op de herdenkingszuilen aan de strooiweiden;
Overwegende dat het gemeentepersoneel dat plaatje zal
aanbrengen;
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 – Van de overledenen, wiens as verstrooid werd op een asverstrooiïngsweide op een
gemeentelijke begraafplaats, kan op vraag van de nabestaanden een gedenkplaatje op de
herdenkingszuil worden aangebracht.
Art. 2 – De retributie op de afgifte van dat gedenkplaatje is verschuldigd door de persoon die vraagt
om het plaatje aan te brengen.
Art. 3 – De retributie wordt vastgesteld op € 30 per plaatje en wordt bij de aanvraag contant betaald.
Art. 4 – Deze beslissing wordt aan de heer Gouverneur toegezonden.

21. Retributiereglement asverspreiding, begraving, bijzetting columbarium of urnegraf voor nietinwoners
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
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De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 13 november 2007
betreffende de vestiging van een retributie op asverspreiding, begraving en bijzetting in een
columbarium;
Overwegende dat het aangewezen is dat retributiereglement
te verlengen;
Gelet op de financiële toestand der gemeente;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de betrokken artikelen van het gemeentedecreet
inzake het bestuurlijk toezicht;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 - Er wordt ten voordele van de gemeente met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31
december 2019 een retributie ingevoerd van € 250, verschuldigd in geval van begraving of in geval
van bijzetting in een columbarium of urnegraf van het stoffelijk overschot op een gemeentelijke
begraafplaats.
Art. 2 - De retributie is verschuldigd door de persoon die de begraving of bijzetting in een
columbarium of urnegraf vraagt.
Art. 3 - De in art. 1 bedoelde retributie is niet verschuldigd in geval van asverspreiding, in geval van
begraving en in geval van bijzetting in een columbarium of urnegraf van het stoffelijk overschot
a) van de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of dood werden
aangetroffen.
b) van de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of dood werden
aangetroffen maar die in haar bevolkings- of vreemdelingenregister zijn ingeschreven.
c) van de personen die wegens ziekte of ouderdom minder dan 10 jaar voor hun overlijden naar een
instelling of familie buiten de gemeente werden overgebracht en daar in de bevolkingsregisters
werden ingeschreven maar die voor hun overbrenging naar de instelling of bij familie in de gemeente
woonden en in de instelling of bij familie overleden zijn of dood werden aangetroffen.
Art. 4 - De in art. 1 bedoelde retributie is ook niet verschuldigd in geval van begraving op een
geconcedeerd perceel of in geval van bijzetting in een geconcedeerde nis of urnegraf.
Art. 5 - Deze beslissing zal aan de heer Gouverneur opgestuurd worden.
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22. Belasting op de afgifte van administratieve stukken
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 31 maart 2010 inzake
de afgifte van administratieve stukken en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB-2008/07 van 18 juli 2008
betreffende het decreet van 30 mei 2008;
Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de
coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit waarin één gemeentelijke legislatuur
wordt aanbevolen als maximale geldigheidsduur;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 25 maart 2003 betreffende
de identiteitskaarten en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en
tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen, zoals beide gewijzigd bij wet van 15 mei 2007;
Gelet op de brief d.d. 26 november 2013 van de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking waarin wordt
aangekondigd dat de tarieven van de gewone en spoedprocedures voor elektronische
identiteitskaarten voor Belgen en kaarten en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen, per 1 januari
2014 gewijzigd worden;
Overwegende dat het opportuun is de nieuwe bedragen te
koppelen aan de gezondheidsindex om een jaarlijkse aanpassing aan de levensduurte te kunnen
realiseren, wat overigens ook het geval is voor het tarief voor de vergoedingen ten laste van de
gemeenten namens de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;
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 17 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc
Vereecken, Rosa Van den Abeele, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Luc Galle) bij 4 onthoudingen (Luc
Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom).
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Besluit.
Art. 1 – Er wordt voor een termijn van zes jaar met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31
december 2019 een belasting (bestaande uit bijdrage federale overheidsdienst en gemeente)
gevestigd op de afgifte van administratieve stukken.
Art. 2 – De belasting is verschuldigd aan wie het stuk door het gemeentebestuur op aanvraag of
ambtshalve wordt uitgereikt.
Art. 3 – De belasting wordt als volgt vastgesteld :
a) Aflevering van de elektronische identiteitskaart aan Belgische onderdanen en van de
elektronische identiteitskaart aan vreemdelingen (elektronische vreemdelingenkaart) :
€ 20 voor de afgifte van een elektronische identiteitskaart (kostprijs Eid, btw inbegrepen :
€ 15,20 + € 4,80 gemeentebelasting)
€ 150 voor de aflevering volgens de dringende procedure (kostprijs Eid, btw inbegrepen :
€ 116,90 + € 33,10 gemeentebelasting)
€ 200 indien aflevering volgens de zeer dringende procedure (kostprijs Eid, btw inbegrepen: €
181,30 + € 18,70 gemeentebelasting)
b) Afgifte van identiteitsstukken met plastiekzakje die aan kinderen beneden de 12 jaar worden
uitgereikt :
de eerste afgifte is gratis
€ 1,25 voor een duplicaat
c) Afgifte van identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar :
voor het eerste bewijs en een duplicaat : € 1,25
d) Afgifte van Kids-ID’s
€ 6,10 voor de afgifte van een kids-ID volgens de gewone procedure (kostprijs Eid, btw
inbegrepen : € 6,10, geen gemeentebelasting)
€ 120 indien aflevering volgens de dringende procedure (kostprijs Eid, btw inbegrepen :
€ 109,80 + € 10,20 gemeentebelasting)
€ 200 indien aflevering volgens de zeer dringende procedure (kostprijs Eid, btw inbegrepen: €
174,20 + € 25,80 gemeentebelasting)
e) Afgifte van reispassen
€ 79,50 voor een nieuwe reispas (opmaakkosten : € 41, kanselarijrechten : € 30 en
gemeentebelasting : € 8,50)
€ 252,50 voor een nieuwe reispas – spoedprocedure (opmaakkosten : € 210, kanselarijrechten
: € 30 en gemeentebelasting : € 12,50)
De paspoorten afgegeven aan kinderen jonger dan 18 jaar zijn van de gemeentelijke heffing
vrijgesteld, zij hoeven enkel € 41 voor de normale procedure en € 210 voor de spoedprocedure
te betalen.
f) Afgifte, vernieuwing of vervanging van de verblijfsbewijzen voor vreemdeling : € 7 voor een
eerste bewijs of voor elk ander bewijs, uitgereikt tegen de teruggave van het oude bewijs.
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g) Adressenlijsten voor scholen e.d. € 20 voor een lijst, € 30 voor een lijst op etiketten
Adressenlijsten, aangevraagd door scholen op onze gemeente, ressorterende onder welke
inrichtende macht ook, worden gratis afgeleverd.
h) Genealogische opzoekingen : € 25 per begonnen uur daaraan besteed door een
gemeenteambtenaar
Art. 4 – De bovenvermelde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Zij worden
op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december voor het van het
voorgaande jaar volgens de formule R x I waarbij :
i
R = tarief zoals vastgesteld in artikel 1 en 2 van dit besluit
I = index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2014 bij de eerste aanpassing,
i.c. januari 2015
i = de index van de maand december 2013
De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond.
Art. 5 – Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting, vermeerderd met de eventuele
verzendingskosten in consignatie worden gegeven bij de financieel beheerder of bij haar afgevaardigde
indien het stuk niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden.
Art. 6 – De belasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet kan
worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
Art. 7 – De belastingsplichtige kan een bezwaar tegen deze beslissing indienen bij het college van
burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet ondertekend en gemotiveerd worden en op straffe
van nietigheid schriftelijk worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen
de drie maanden vanaf de datum van de contante inning van de belasting of ingeval van inkohiering,
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of van de
kennisgeving van de aanslag.
Art. 8 – Deze beslissing wordt aan de heer Gouverneur opgestuurd.

23. Gemeentelijke mantelzorgpremie - Opheffing reglement
Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. Vanuit een werkgroep zullen voorstellen
worden uitgewerkt om ondersteuning aan de mantelzorgers te geven. Wie belang heeft bij
mantelzorg, kan lid worden van die werkgroep.
Raadslid Luc Van Leuven vindt het beter dat eerst de werkgroep was opgericht en dat daarna het
reglement zou worden opgeheven. Nu staan de mensen in de kou. De schepen stelt dat er nu twee
betalingsmomenten zijn : eind juni en eind december. Genoemd raadslid vindt het toch beter af te
schaffen als het huiswerk klaar is. Dan kan de OCMW-raad oordelen. De schepen legt uit dat nu
financiële steun aan de mensen wordt gegeven. Professionele mensen en mantelzorgers moeten
worden samengebracht. Voor het naar het OCMW gaat, moet het reglement worden opgeheven. De
burgemeester legt uit dat de gemeente een deel van het budget mantelzorgpremies overdraagt naar
het OCMW. Dat initiatief moet worden herbekeken en het wordt aan het OCMW gegeven. Er is tot
juli tijd om dit te herwerken en in de OCMW-raad goed of af te keuren. De schepen vindt dat er
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teveel in de plaats van de mensen gedacht wordt. De belasting op de diensten was de voorbije
maanden ook groot. Er kan bvb. gezorgd worden voor dagopvang, administratieve ondersteuning,
wat ook een verlichting betekent voor de mantelzorgers. Raadslid Stichelmans stelt dat financiële
steun altijd welkom is.
Raadslid Gert Van Tittelboom deelt de bezorgdheid van zijn collega’s. Het is belangrijk om aan de
mensen goed aan te geven wat er voorzien wordt. De burgemeester denkt ook bvb. aan
nachtopvang, een bejaardenhotel, …
Raadslid Luc Van Leuven zal afwachten wat er in de plaats komt, maar voor de modaliteiten daarvan
bekend zijn, kun je dat niet goedkeuren.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 15 december 2010
houdende de vaststelling van een nieuw reglement voor de toekenning van een gemeentelijke
mantelzorgpremie;
Overwegende dat door de invoering van dat nieuwe reglement
de jaarlijkse belasting op de gewone gemeentebegroting stelselmatig is verhoogd;
Gelet op de toestand van de gemeentefinanciën, die tot enige
omzichtigheid noopt;
Overwegende dat het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn als sociale instelling meer geëigend is om nieuwe initiatieven te ontwikkelen
op het vlak van de mantelzorg;
Overwegende dat het aangewezen is het OCMW van die
mogelijkheden gebruik te laten maken en daarvoor in de jaarlijkse dotatie een impuls te voorzien;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met 12 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Inge Van Steendam, Marc Vereecken en Rosa Van den Abeele) bij 9
onthoudingen (Luc Van Leuven, Dietlinde Bombeke, Herman Van Renterghem, Els Stichelmans, Karel
Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Luc Galle).
Besluit
Art. 1 – Met ingang van 1 januari 2014 het gemeenteraadsbesluit d.d. 15 december 2010 houdende
de vaststelling van een nieuw reglement voor de gemeentelijke mantelzorgpremie op te heffen.
Art. 2 – De raad voor maatschappelijk welzijn te vragen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen ter
ondersteuning van de mantelzorg met ingang van 1 januari 2014 zodat er continuïteit op dat vlak
gewaarborgd blijft.
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24. Belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein bij het uitvoeren van
bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen
van het openbaar domein vereisen
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Raadslid Els Stichelmans vraagt of ook voor een
container een aanvraag moet gebeuren en ook voor vier dagen ? De burgemeester stelt dat het niet
de bedoeling is verhuizers of kleine verbouwers te belasten, het is een drukkingsmiddel, geen
geldmachine. Daarom zijn de eerste 7 dagen gratis. Schepen Praet vult aan dat op deze manier kan
worden vermeden dat bvb. een kraan blijft staan bij grote projecten.
De raad,
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij
decreet van 17 februari 2012;
Gelet op de omzendbrief BB-2008/07 van 18 juli 2008
betreffende het decreet van 30 mei 2008;
Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de
coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit, waarin één gemeentelijke legislatuur
wordt aanbevolen als maximale geldigheidsduur;
Overwegende dat de frequente tijdelijke innames van het
openbaar domein voor het uitvoeren van bouw-, onderhouds- en instandhoudingswerken aan
constructies wrevel opwekken bij gebruikers van de openbare weg, doordat ze gevaarlijke
verkeerssituaties in de hand werken;
Overwegende dat het weliswaar aangewezen is de
noodzakelijke werken uit te laten voeren, maar de beperking van de termijn van inname zoveel
mogelijk in de hand te werken;
Overwegende dat het verantwoord is een gedifferentieerd
tarief toe te passen voor innames binnen en buiten de bebouwde kom;
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 – Vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten
voordele van de gemeente een contantbelasting geheven op de tijdelijke inname van het openbaar
domein bij het uitvoeren van bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere
werken o.a. schilderwerken, afbraakwerken, zand- en waterstralen en andere.
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Art. 2 – De belasting is verschuldigd voor :
1° het plaatsen van materiaal, materieel en voertuigen die nodig zijn voor de uitvoering van de
geplande werken. De oppervlakte die in aanmerking wordt genomen, is die van de fictieve
afbakening die rond het voorwerp of de groep voorwerpen, die de openbare weg innemen,
getrokken kan worden.
2° het afsluiten of laten afsluiten van een deel van het openbaar domein.
Art. 3 – De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de machtiging tot inneming van het
openbaar domein.
Art. 4 – De belasting wordt als volgt vastgesteld :
1° voor de eerste 7 kalenderdagen : € 0,00 per m²
2° vanaf de 8ste kalenderdag ongeacht het aantal m² :
€ 4,00/m² per 14 kalenderdagen – binnen de bebouwde kom
€ 2,00/m² per 14 kalenderdagen – buiten de bebouwde kom
3° delen van een m² worden als een volledige m² beschouwd
4° er is een minimumbelasting verschuldigd van :
€ 50,00 voor een inname van meer dan 7 kalenderdagen binnen de bebouwde kom
€ 25,00 voor een inname van meer dan 7 kalenderdagen buiten de bebouwde kom
5° voor containers :
€ 0,00 voor de eerste 7 kalenderdagen
€ 25,00 vanaf de 8ste kalenderdag. Indien de inname langer duurt dan 14 kalenderdagen gelden
de tarieven onder 2° tot en met 4°
De bebouwde kom wordt aangegeven door de borden F1 (begin van een bebouwde kom) en F3
(einde van een bebouwde kom).
De belasting wordt contant ingevorderd tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Bij gebreke aan
betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.
Art. 5 – Van de belasting zijn vrijgesteld de innamen voor :
1° de werken aan gebouwen in opdracht van de staat, de gemeenschappen, de gewesten, de
provincies, de gemeenten, eredienstbesturen, scholen en openbare instellingen.
2° het oprichten of verbouwen van woongelegenheden in opdracht van de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen en de door de Vlaamse regering erkende plaatselijke sociale
huisvestingsmaatschappijen.
3° de werken uitgevoerd in opdracht van de instellingen opgenomen in artikel 180 van het WIB
4° de werken die uitgevoerd worden door of in opdracht van het gemeentebestuur van Wichelen.
Art. 6 - § 1 De aanvraag tot inname van het openbaar domein dient gericht te worden aan het
gemeentebestuur van Wichelen tenminste 21 kalenderdagen voor de geplande inname. Een
aanvraagformulier kan afgehaald worden op de technische dienst van het gemeentebestuur of kan
opgevraagd worden op de website www.wichelen.be
Zij vermeldt alle elementen (o.a. naam en adres aanvrager, opdrachtgever, adres werken, aard
werken, eigenaar van de weg, voorziene periode, plan of schets, ..) die noodzakelijk zijn voor het
berekenen van de belasting. Hetzelfde geldt voor iedere aanvraag tot wijziging van de machtiging. De
belasting is verschuldigd zolang het ophouden van het gebruik van het openbaar domein aan het
gemeentebestuur niet betekend werd.
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§ 2 Naar aanleiding van die aangifte wordt aan de belastingplichtige een vergunning afgeleverd voor
de inname van het openbaar domein. Die vergunning dient verplicht geafficheerd op de plaats waar
de inname van het openbaar domein plaats heeft.
§ 3 Die aangifte geldt tevens als fiscale aangifte.
§ 4 De belastingplichtige die :
1° de termijn van de privatisering wenst te verlengen is gehouden uiterlijk drie dagen voor het
verstrijken van de termijn vermeld in de vergunning daarvan aangifte te doen bij het
gemeentebestuur.
2° de ingenomen oppervlakte wil uitbreiden is gehouden uiterlijk drie dagen voor de uitbreiding van
de oppervlakte daarvan aangifte te doen bij het gemeentebestuur.
3° de termijn van de privatisering wenst in te korten is gehouden uiterlijk de dag na het ophouden
van de inname daarvan aangifte te doen bij het gemeentebestuur. Het vroegtijdig beëindigen van
de inname kan pas aanvaard worden vanaf het moment dat dat aan het gemeentebestuur wordt
meegedeeld. In het andere geval zal de belasting verschuldigd zijn voor de periode waarvoor
aangifte werd gedaan zoals vermeld in art. 6 §1.
Art. 7 – Indien geen aangifte werd ingediend voor innamen van meer dan 7 kalenderdagen zal vanaf
de 8ste dag van inname, de vaststelling gebeuren door een beambte van het gemeentebestuur door
middel van een proces-verbaal en getekend voor kennisname door de uitvoerder van de werken of
de verantwoordelijke die op de werf aanwezig is.
Art. 8 – Bij innamen van het openbaar domein zonder voorafgaande aangifte of bij onvolledige,
onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de
gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
De overeenkomstig artikel 7 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 50 %. Het
bedrag van deze verhoging wordt eveneens ingekohierd.
Art. 9 – De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 10 – Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid en de financieel beheerder
toegezonden.

25. Verdeling impulssubsidies 2013 - sportverenigingen met een jeugdwerking (SVA-decreet)
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de impulssubsidies voor de
sportverenigingen met een jeugdwerking, afkomstig uit het sva-decreet,voor het dienstjaar 2013
dienen verdeeld te worden;
Gelet op het decreet sport voor allen-beleid van 9 maart 2007;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19
september 2008 waarin de bepalingen voor het verkrijgen van de impulssubsidies werden
opgenomen;
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Gelet op het subsidiereglement voor de verdeling van de
impulssubsidies aan de door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen met een jeugdwerking
goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2008;
Gelet op het krediet 764/332-02 76430 ten bedrage van
€ 9.603,00 van het budget van 2013;
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad
van 26 november 2013;
Met algemene stemmen
Besluit
Enig artikel – De impulssubsidies uit het sportbeleidsplan voor het dienstjaar 2013 –
sportverenigingen met een jeugdwerking worden als volgt verdeeld:
Bedrag

Naam van de vereniging
Kvv Schelde
Eerlijk Streven
Gold Star Wichelen
Zoef
Sandokan

€
5.982,48
€
1.793,02
€
965,47
€
172,41
€
689,62
____________
€
9.603,00

26. Verdeling toelagen 2013 - sportverenigingen (gemeentelijk)
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Raadslid Kurt Rasschaert wil weten of onze
gemeente genoeg geld aan sport spendeert om de maximale bijdrage te kunnen genieten. De
schepen antwoordt dat onze gemeente veel meer doet dan dat.
De raad,
Overwegende dat de gemeentelijke toelagen voor de
sportverenigingen voor het dienstjaar 2013 dienen verdeeld te worden;
Gelet op het decreet sport voor allen-beleid van 9 maart 2007;
Gelet op het subsidiereglement voor de verdeling van de
beleidssubsidies aan de door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen goedgekeurd door de
gemeenteraad van 17 december 2008;
Gelet op het krediet 764/332-02 76401 ten bedrage van
€ 5 000 van het budget van 2013;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 26
november 2013;
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Met algemene stemmen
Besluit
Enig artikel – De gemeentelijke toelagen voor het dienstjaar 2013 – sportverenigingen worden als
volgt verdeeld:
Naam van de vereniging
De Scheldecurvers
De Grysollevrienden
Kvv Schelde
S.K. Wichelen
Copacabana
LVB Schellebelle
Sport en Recreatie
Gold Star Wichelen
Eerlijk Streven
Sandokan
DC Ambiance
Zoef
Sint Sebastiaan
De Schooiers
Punani FC
Albatrossi
De Wielkeszuigers

Bedrag
€ 113,89
€ 171,46
€ 1.188,84
€ 412,97
€ 184,52
€ 196,31
€ 136,88
€ 191,04
€ 815,13
€ 370,40
€ 120,32
€ 186,37
€ 172,24
€ 274,34
€ 119,34
€ 182,18
€ 163,77
__________
€ 5.000,00

27. Verdeling toelagen 2013 - sportverenigingen (SVA-decreet)
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de toelagen voor de sportverenigingen
afkomstig uit het sva-decreetvoor het dienstjaar 2013 dienen verdeeld te worden;
Gelet op het decreet sport voor allen-beleid van 9 maart 2007;
Gelet op het subsidiereglement voor de verdeling van de
beleidssubsidies aan de door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen goedgekeurd door de
gemeenteraad van 17 december 2008;
Gelet op het krediet 764/332-02 76423 ten bedrage van
€ 8.893,00 van het budget van 2013;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 26
november 2013;
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Met algemene stemmen
Besluit
Enig artikel – De toelagen uit het sportbeleidsplan voor het dienstjaar 2013 – sportverenigingen
worden als volgt verdeeld:
Naam van de vereniging

Bedrag

De Scheldecurvers
De Grysollevrienden
Kvv Schelde
S.K. Wichelen
Copacabana
LVB Schellebelle
Sport en Recreatie
Gold Star Wichelen
Eerlijk Streven
Sandokan
DC Ambiance
Zoef
Sint Sebastiaan
De Schooiers
Punani FC
Albatrossi
De Wielkeszuigers

€ 202,56
€ 304,96
€ 2 114,48
€ 734,52
€ 328,18
€ 349,15
€ 243,45
€ 339,79
€ 1 449,79
€ 658,79
€ 213,99
€ 331,48
€ 306,35
€ 487,94
€ 212,26
€ 324,03
€ 291,28
_________
€ 8.893,00

28. Verdeling toelagen 2013 - Jeugd (Gemeentelijk)
Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe. Raadslid Herman Van Renterghem heeft
gehoord van problemen binnen het bestuur van het JOC. Waarvoor gaan zij hun centen nu
gebruiken? De schepen belooft dat te bespreken binnen het JOC en de jeugdraad. De burgemeester
wijst erop dat de gemeente officieel nog niet op de hoogte is gebracht van de uitbatingsproblemen.
De raad,
Overwegende dat de toelagen uit het jeugdbeleidsplan voor
het dienstjaar 2013 dienen verdeeld te worden;
Gelet op het krediet 761/332-03 Jeugdzorg – “Verplichte
subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen” in het budget 2013;
Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad van
3 december 2013 over de verdeling van de toelagen voor jeugd;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
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Besluit
Enig artikel – De toelagen voor het dienstjaar 2013 – jeugd (jeugdbeleidsplan) worden als volgt
verdeeld:
Art. 761/332-02 –76101 Gemeentelijke toelage jeugdverenigingen € 3 099
Toelage jeugdverenigingen
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet

€ 3.099,00
9,40%
19,19%
18,83%
6,40%
8,67%
16,00%
16,50%
2,30%
2,70%

Totaal:

€ 291,23
€ 594,83
€ 583,62
€ 198,41
€ 268,78
€ 495,78
€ 511,39
€ 71,41
€ 83,55
€ 3.099,00

Art. 761/332-02 - 76102 Gemeentelijke toelage jeugd- vervoer€ 744
€ 744,00

Toelage jeugdvervoer
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet

9,40%
19,19%
18,83%
6,40%
8,67%
16,00%
16,50%
2,30%
2,70%

Totaal:

€ 69,92
€ 142,80
€ 140,11
€ 47,64
€ 64,53
€ 119,03
€ 122,77
€ 17,14
€ 20,06
€ 744,00

29. Verdeling toelagen 2013 - Jeugd (Jeugdbeleidsplan)
Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat de toelagen uit het jeugdbeleidsplan voor
het dienstjaar 2013 dienen verdeeld te worden;
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Gelet op het krediet 761/332-03 Jeugdzorg – “Verplichte
subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen” in het budget 2013;
Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad van
3 december 2013 over de verdeling van de toelagen voor jeugd;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Enig artikel – De toelagen voor het dienstjaar 2013 – jeugd (jeugdbeleidsplan) worden als volgt
verdeeld:
Art. 761/332-03 -

76109 Buitenspeeldag - budget € 1 709,51
€ 1.709,51

Buitenspeeldag
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet
Totaal:

Art. 761/332-03 Vormingsfonds:

9,40%
19,19%
18,83%
6,40%
8,67%
16,00%
16,50%
2,30%
2,70%

€ 160,65
€ 328,13
€ 321,94
€ 109,45
€ 148,28
€ 273,49
€ 282,10
€ 39,39
€ 46,08
€ 1.709,51

76110 Vormingsfonds - budget € 1 880
€ 1.880,00

VDS
Crefi

€ 212,50
€ 87,50

Totaal:

€ 300,00

* Het restbedrag van € 1580 wordt verdeeld onder de verenigingen volgens de verdeelsleutel
bepaald in het subsidiereglement. (62,5% jeugdverenigingen, 32,5 jeugdhuizen en 5%
jeugdinitiatieven.) Zie onderaan voor een overzicht hiervan.
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Art. 761/332-03 -

76133Werkingskosten - budget € 7 050

Werkingskosten

€ 7.050,00

Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet

9,40%
19,19%
18,83%
6,40%
8,67%
16,00%
16,50%
2,30%
2,70%

Totaal:

Art. 761/332-03 -

€ 7.050,00

76124 EHBO materiaal - budget € 500

Toelage EHBO

€ 500,00

Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet

9,40%
19,19%
18,83%
6,40%
8,67%
16,00%
16,50%
2,30%
2,70%

Totaal

Art. 761/332-03 -

€ 46,99
€ 95,97
€ 94,16
€ 32,01
€ 43,37
€ 79,99
€ 82,51
€ 11,52
€ 13,48
€ 500,00

76127 Vernieuwende jeugdinitiatieven - budget € 1000

Toelage jeugdinitiatieven
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde

€ 662,54
€ 1.353,19
€ 1.327,69
€ 451,37
€ 611,45
€ 1.127,87
€ 1.163,38
€ 162,46
€ 190,05

€ 1.000,00
9,40%
19,19%
18,83%
6,40%
8,67%
16,00%
16,50%
2,30%

€ 93,98
€ 191,94
€ 188,33
€ 64,02
€ 86,73
€ 159,98
€ 165,02
€ 23,04
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Slimme zet

2,70%

Totaal:

Art. 761/332-03 -

€ 1.000,00

76131 Personenvervoer - budget € 1000

Toelage personenvervoer
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet

€ 1.000,00
9,40%
19,19%
18,83%
6,40%
8,67%
16,00%
16,50%
2,30%
2,70%

Totaal:

Art. 761/332-03 -

76132 Vervoerfonds - budget € 1206
€ 1.206,00
9,40%
19,19%
18,83%
6,40%
8,67%
16,00%
16,50%
2,30%
2,70%

Totaal:

Art. 761/332-03 -

€ 113,34
€ 231,48
€ 227,12
€ 77,21
€ 104,60
€ 192,94
€ 199,01
€ 27,79
€ 32,51
€ 1.206,00

76139Particulier versus overheidsinitiatief - budget € 1640

Particulier versus overheidsinitiatief
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ

€ 93,98
€ 191,94
€ 188,33
€ 64,02
€ 86,73
€ 159,98
€ 165,02
€ 23,04
€ 26,96
€ 1.000,00

Vervoerfonds
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet

€ 26,96

€ 1.640,00
9,40%
19,19%
18,83%
6,40%

€ 154,13
€ 314,78
€ 308,85
€ 105,00
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VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet

8,67%
16,00%
16,50%
2,30%
2,70%

Totaal:
Art. 761/332-03 -

€ 142,24
€ 262,37
€ 270,63
€ 37,79
€ 44,21
€ 1.640,00

76147 Brandveiligheid - budget € 5 771

Brandveiligheid:

€ 5.771,00

Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
Yoka

3.490,69
200,81
631,36
1448,14

Totaal:

€ 5.771,00

* Art. 761/332-03 - 76110 Vormingsfonds – overgebleven budget € 1580
Het restbedrag van € 1580 wordt verdeeld onder de verenigingen volgens de verdeelsleutel
bepaald in het subsidiereglement.
Vormingsfonds - overgebleven budget
Chiro Wichelen
Scouts Serskamp
Chiro Serskamp
KLJ
VKSJ
JOC
Yoka
Reynaertsgilde
Slimme zet

9,40%
19,19%
18,83%
6,40%
8,67%
16,00%
16,50%
2,30%
2,70%

Totaal:

€ 1.580,00
€ 148,48
€ 303,27
€ 297,55
€ 101,16
€ 137,04
€ 252,77
€ 260,73
€ 36,41
€ 42,59
€ 1.580,00

30. Goedkeuring politiedotatie 2014
De burgemeester licht dit agendapunt toe. Ook de politie bespaart : de post drugpreventie is uit de
gemeentelijke werking naar de politie overgeheveld zonder extra middelen. Er is hen gevraagd om
juister te begroten. De bijdrage stijgt echter omdat 85 % van het budget uit lonen bestaat. Raadslid
Kurt Rasschaert vraagt of de verhuis van de politie naar het Sociaal Huis extra kosten meebrengt. Zijn
er garageboxen voorhanden op het gemeentedomein ? De burgemeester stelt dat de verhuis enkel
de manuren zal kosten.
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De raad,
Overwegende dat de gemeente Wichelen deel uitmaakt van de
politiezone Wetteren/Laarne/Wichelen;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP13 betreffende de
onderrichtingen van de politiebegroting voor 2002 ten behoeve van de politiezone :
“Het evenwicht in de gewone dienst komt tot stand door een toelage van de gemeente(n) aan de
politiebegroting die gelijk is aan het verschil tussen de gewone uitgaven en gewone ontvangsten van
de politiebegroting, de gemeentelijke toelage vormt bijgevolg het sluitstuk van de politiebegroting.
Conform artikel 208 van de WGP, houdende wijziging van artikel 255 van de NGW, is de
gemeenteraad verplicht om elk jaar de kosten op de gemeentebegroting te brengen die ten laste
worden gelegd van de gemeente of krachtens de WGP, met inbegrip van, in de
meergemeentenzones, de toelage van de gemeente aan de politiezone”.
Gelet op het ontwerp van de begroting 2014 van de politiezone
Wetteren – Laarne – Wichelen en meer bepaald art. 330/485-48;
Overwegende dat 19,64 % van de geraamde toelage van de
participerende gemeenten in de politiezone ten laste valt van de gemeente Wichelen;
Overwegend dat hieruit volgt dat voor de gemeente Wichelen
de politiedotatie voor het jaar 2014 wordt vastgesteld op € 953.286;
Gelet op de omzendbrief PLP 29 d.d. 7 januari 2003
betreffende de begroting van de politiezone – gemeentelijke dotaties aan de politiezones;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 151;
Met algemene stemmen
Besluit.
Art. 1 – De politiedotatie van de gemeente Wichelen wordt voor het dienstjaar 2014 vastgesteld op
€ 953.286.
Art. 2 – Twee afschriften van onderhavige beslissing zullen worden doorgestuurd aan de heer
Provinciegouverneur en een afschrift aan de voorzitter van het Politiecollege.

31. Aanvullend verkeersreglement invoering tonnagebeperking Heide - Elsbrug Wichelen Goedkeuring
Schepen Daniël Praet leidt dit agendapunt in. Raadslid Kurt Rasschaert is de moeilijke briefwisseling
met buurgemeente Lede opgevallen. Raadslid Luc Van Leuven is tevreden dat er nu iets aan wordt
gedaan, terwijl er al jaren geleden over gediscussieerd is. Hij wacht nu nog op een initiatief voor de
Bogaert.
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De raad,
Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot
coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 en latere
wijzigingen waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977
betreffende de algemene reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 juni 2012 inzake de
goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement voor de invoering van een tonnagebeperking tot
3,5 ton in de Bogaert in Wichelen;
Overwegende dat de staat van de rijweg Heide – Elsbrug
Wichelen, zonder fietspaden en met hier en daar gelijkgrondse bermen of voetpaden, aanleiding
geeft tot hoge snelheden en dat de combinatie daarvan met zwaar verkeer onveiligheidsgevoelens
teweegbrengen bij de bewoners en zwakke weggebruikers;
Overwegende dat het zwaar vervoer, komende van Lede,
aanrijdt via Heide om de Bogaert te bereiken; dat het aangewezen is ook daar het doorgaand zwaar
vervoer te vermijden;
Overwegende dat het opportuun is het doorgaand zwaar
verkeer ook te vermijden op Elsbrug, zodat de hele oude steenweg naar Lede van doorgaand zwaar
verkeer gevrijwaard wordt;
Gelet op het advies d.d. 5 november 2012 van de lokale politie
inzake de invoering van een tonnagebeperking in beide richtingen op de Heide-Elsbrug in Wichelen,
zijnde de oude steenweg naar Lede;
Overwegende dat het de bedoeling is dat het zwaar verkeer
tussen Heiplas Lede en Bohemen Wichelen via de gewestwegen N442 en N416 te leiden, zodat de
route Heide – Bogaert in zijn totaliteit wordt ontlast;
Overwegende dat daarom een tonnagebeperking dient te
worden ingevoerd op Heide – Elsbrug, behalve voor plaatselijk verkeer (leveringen, aangelanden,
landbouwers, …);
Gelet op de brieven d.d. 13 november 2012, 22 april 2013 en
24 september 2013 naar het gemeentebestuur van Lede met de vraag om een verkeersbord te
mogen plaatsen op het grondgebied van Lede om de tonnagebeperking op de Heide-Elsbrug aan te
kondigen;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Lede inmiddels
zelf bij gemeenteraadsbesluit een tonnagebeperking heeft ingevoerd in de Oude Wichelsesteenweg
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(het verlengde van de Heide)vanaf het kruispunt met de Heiplasstraat en die beperking ook dient te
worden aangekondigd, zichtbaar vanaf de gewestweg N442;
Overwegende dat het Agentschap Wegen en Verkeer, district
Aalst, via mailbericht daarvoor reeds maanden geleden zijn toestemming heeft verleend;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Op de Elsbrug en Heide te Wichelen een tonnagebeperking in te voeren tot maximaal 3,5
ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer.
Art. 2 – Deze maatregel zal worden aangeduid door de plaatsing van een verkeersbord C21 (3,5
ton)met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ zowel aan de kant van de Elsbrug als aan de
kant van de Heide in beide rijrichtingen. De tonnagebeperking zal worden aangekondigd in alle
zijstraten van Heide met een verkeersbord C21 met een onderbord waarop de afstand is aangeduid
waarop het verkeersbord op het kruispunt met de Heide zich bevindt, gesitueerd op een plaats waar
een omlegging mogelijk is.
Art. 3 – De tonnagebeperking zal ook worden aangekondigd op de N442 (Paepestraat-Ledebaan)
door middel van een bord C31 – verboden linksaf te slaan met onderbord +3,5 ton. Op de Oude
Wichelsesteenweg is inmiddels een tonnagebeperking tot 3,5 ton van kracht voorbij het kruispunt
met de Heiplasstraat.
Art. 4 – Deze beslissing zal voor kennisgeving worden opgestuurd aan de Afdeling Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, Koning
Albert II-laan 20 bus 2 1000 Brussel voor haar inwerkingtreding.
Art. 5 – Daarna wordt de beslissing opgestuurd aan de heer Gouverneur, Dienst Mobiliteit,
Gouvernementstraat 1 9000 Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Dendermonde en de Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen, Zuiderdijk 2 9230 Wetteren.

32. Beëindiging samenwerkingsovereenkomst gemeente Wichelen - Groep Intro
Schepen Christoph Van de Wiele licht dit agendapunt toe. Deze beëindiging vloeit voort uit de
evaluatie van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Er zullen nu andere initiatieven
worden ondersteund. Raadslid Els Stichelmans wil weten welke. De burgemeester antwoordt dat de
gemeente heel wat aan sociale tewerkstelling doet, zoals via Spoor Twee, maar je moet die zaken
evalueren. Raadslid Luc Van Leuven vindt het evenwel belangrijk om die doelgroep niet te vergeten.
Vroeger werkten ze immers volgens het bestuur altijd zeer goed. De burgemeester stelt dat die
evaluatie opgaat voor Spoor Twee, maar bij de werking van Groep Intro zijn op het college toch wel
opmerkingen gemaakt.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 november 2012
inzake de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst gemeente Wichelen – Groep Intro;
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Gelet op de betrokken ondertekende
samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2013;
Overwegende dat in ruil voor een projectsubsidie van
€ 22 496,32 (incl. BTW) prestaties zijn geleverd op het gebied van schilderen en decoratie, onder
andere in de kapel van de Bruinbeke en in de scholen;
Overwegende dat onze gemeente op het vlak van sociale
tewerkstelling al een flinke inspanning levert via de overeenkomst met Spoor2 voor het
groenonderhoud;
Overwegende dat onze eigen technisch uitvoerende dienst de
diensten geleverd door Groep Intro kan overnemen, wat een substantiële besparing zou opleveren
voor de gewone begroting;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente die tot
omzichtigheid noopt;
Overwegende dat het billijk is de samenwerking met Groep
Intro tijdig op te zeggen, zodat genoemde vzw voldoende tijd wordt gelaten om naar andere
mogelijke opdrachtgevers op zoek te gaan;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De samenwerkingsovereenkomst tussen onze gemeente en de Groep Intro vzw, met zetel te
1030 Brussel, Paviljoenstraat 1, op te zeggen met ingang van 1 juli 2014.
Art. 2 – Voor het jaar 2014 de helft van de voorziene projectbijdrage in te schrijven op het
gemeentebudget.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de Groep Intro Regio Oost-Vlaanderen, p.a.
Wijnveld 251 9112 Sinaai en aan de financieel beheerder van onze gemeente.

33. Goedkeuring herinschaling waterlopen
De burgemeester licht dit agendapunt toe. De provincie neemt de verantwoordelijkheid voor het
onderhoud van de waterlopen over, maar het bestuur is er kritisch over. Het gaat er van uit dat ze
hun beloften zullen nakomen.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen ;
Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de
onbevaarbare waterlopen;
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Gelet op de principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering
van 21 juni 2013 betreffende het voorontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28 december
1967 over de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere
diverse wijzigingen, in het bijzonder art. 4bis §3, 2° waarbij de mogelijkheid gecreëerd wordt om
waterlopen in een hogere of lagere categorie in te delen mits akkoord van de betrokken
waterloopbeheerders;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011
over het Witboek Interne Staatshervorming en het in het bijzonder de Doorbraak 63 “Waterbeleid en
–beheer”;
Gelet op het plan van aanpak voor de herinschaling van de
onbevaarbare waterlopen dat door de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het
waterbeleid, Joke Schauvliege aan de Vlaamse Regering werd meegedeeld op 21 december 2012, dat
implementatie geeft aan de Doorbraak 63 en dat mogelijkheden biedt inzake efficiëntieverhoging,
vereenvoudiging, optimalisatie van de inzet van deskundigheid met behoud van de betrokkenheid
van de lokale actoren;
Overwegende dat er op 11 maart 2013 een infosessie werd
georganiseerd waarop het plan van aanpak voor de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen
werd toegelicht ;
Overwegende dat de provincie vervolgens het initiatief heeft
genomen om een overleg te organiseren om in detail de herinschaling te bespreken, dat dit overleg
met de provincie, de gemeente Wichelen, de rioolbeheerder TMVW en de polder van Belham op 12
juni 2013 heeft plaatsgevonden;
Overwegende dat het wenselijk is de efficiëntie van het
waterbeheer te verhogen door te streven naar een grotere eenheid in beheer zodat risico's op
wateroverlast zoveel mogelijk beperkt kunnen worden;
Overwegende dat de provincie aanbiedt om waterlopen van
3de categorie te herinschalen in 2de categorie zodat deze waterlopen onder de bevoegdheid en
verantwoordelijkheid van de provincie komen ten vroegste vanaf juli 2014;
Overwegende dat voorafgaand aan de feitelijke overdracht van
het beheer een afsprakennota zal worden opgesteld tussen de gemeente Wichelen en de provincie
waarin o.a. garanties worden geboden omtrent de betrokkenheid van de gemeente Wichelen bij het
waterlopenbeheer op haar grondgebied;
Overwegende dat de provincie op 26 september 2013 een
voorstel van herinschaling van waterlopen op de gemeente Wichelen heeft overgezonden;
Overwegende dat van de provincieraad, gemeenteraad en de
betrokken polder een formalisatie van de voorgestelde herinschaling verwacht wordt tegen begin
november 2013 en dat de provincie deze beslissingen gebundeld doorstuurt aan de VMM waarna die
bezorgd worden aan de minister;
Overwegende dat de provincie en de Vlaamse
Milieumaatschappij van oordeel zijn dat een wijziging van de rangschikking wenselijk is voor
waterlopen van 1ste categorie en 2de categorie;
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Overwegende dat het ondermeer omwille van budgetplanning
voor de gemeente en de provincie aangewezen is dat vóór de aanpassing van de wet, een beslissing
genomen wordt onder voorbehoud van het tot stand komen van de aanpassingen aan de wet op de
onbevaarbare waterlopen;
Met algemene stemmen.
Besluit:
Art. 1 - In te stemmen met de bij dit besluit gevoegde kaart "Nieuwe toestand" en waaruit blijkt dat
de waterlopen 3de categorie op het grondgebied van onze gemeente heringeschaald worden naar 2de
categorie.
Art. 2 - Een positief advies te geven voor het herinschalen van waterlopen van 1ste categorie als
waterlopen 2de categorie zoals aangeduid op de bij dit besluit gevoegde kaart "Nieuwe toestand";
Art. 3 Onderhavige beslissing voor kennisname en verder gevolg door te sturen aan de Provincie
Oost-Vlaanderen – Dienst Integraal Waterbeleid te Gent.

34. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, de OCMW's, de kerkfabrieken en gemeentelijke
voetbalclubs van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare
verlichting
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe. Hij hoopt op een betere prijszetting.
De raad,
Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor
elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG;
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft;
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen
betreffende het energiebeleid (het “Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende
algemene bepalingen over het energiebeleid (het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot
op heden gewijzigd;
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;
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Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden
gewijzigd, inzonderheid artikel 38;
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering,
de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 15 juli 2011 Plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse
elektriciteitsmarkt vrij is om te contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze.;
Overwegende dat de VREG in in haar mededeling van 11
november 2002 met betrekking tot het kiezen van een elektriciteitsleverancier door een overheid
met toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten stelt dat verschillende besturen deze
overheidsopdracht gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken, en
dat door de schaalvergroting van de opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te
verwachten valt;
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan
worden indien verschillende besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke
opdracht uitschrijven;
Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde
principes werd uitgeschreven en gegund;
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december
2014;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund
worden en er geen reden is om daarbij af te wijken van voormelde principes;
Gelet op het O.C.M.W.-raadsbesluit d.d. 26 november 2013
waarbij het bestek wordt goedgekeurd en de gemeente Wichelen wordt aangeduid om deze
overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven;
Overwegende dat ook drie kerkfabrieken op onze gemeente en
de twee gemeentelijke voetbalclubs wensen te participeren in de samenaankoop, zoals aangegeven
op het inschrijvingsformulier samenaankoop energie 2015 -2017, gemaild aan de energiediensten
van Eandis op 3 september 2013.
Met algemene stemmen
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Besluit
Artikel 1
Het mandaat te aanvaarden gegeven door het OCMW Wichelen op respectievelijk 26 november 2013
om voor rekening van het OCMW een gunningsprocedure voor een samengevoegde opdracht in de
zin van artikel 38 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten te organiseren voor de levering van
elektriciteit conform het door het OCMW goedgekeurde bestek. Het mandaat gegeven door de drie
kerkfabrieken en de twee gemeentelijke voetbalclubs wordt eveneens aanvaard.
Artikel 2
Een gunningsprocedure te organiseren voor een samengevoegde opdracht van levering van
elektrische energie ten behoeve van de gemeente, het O.C.M.W.,de drie kerkfabrieken en de twee
gemeentelijke voetbalclubs en voor de openbare verlichting voor een periode vanaf de eerste dag
aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2017.
Artikel 3
In het definitieve bestek dient voorzien te worden dat de leverancier 100 % groene energie levert.
Artikel 4
Een openbare aanbesteding te organiseren en het bestek dienaangaande goed te keuren;
Artikel 5
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1 bedoelde
overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningsvoorstel ter consultatie meedelen aan het
O.C.M.W., de drie kerkfabrieken en de twee gemeentelijke voetbalclubs alvorens over te gaan tot
effectieve gunning.
Artikel 6
De gemeente belast conform het goedgekeurde bestek Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090
Melle, met de materiële organisatie van de gunningsprocedure zoals nader bepaald in het betrokken
collegebesluit.
Artikel 7
De gemeente zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het het bekendmaken van de keuze
van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder.
Artikel 8
De gemeente, en in voorkomend geval, het OCMW, de kerkfabrieken en de voetbalclubs zijn zelf
verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun
eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht.
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Artikel 9
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders dan
bepaald in artikel 8, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding
tot haar aandeel in de opdracht.
Schepen Albert Van Malderen verlaat de zitting.

35. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW's, kerkfabrieken en gemeentelijke
sportclubs van gas voor hun installaties en gebouwen
Schepen Daniël Praet licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor
aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG;
Gelet op de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van
gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de daarbij horende
uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft;
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen
betreffende het energiebeleid (het “Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende
algemene bepalingen over het energiebeleid (het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot
op heden gewijzigd;
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden
gewijzigd, inzonderheid artikel 38;
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering,
de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 15 juli 2011 Plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
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Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, zoals tot op heden gewijzigd;
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien verschillende besturen
op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven.
Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde
principes werd uitgeschreven en gegund;
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december
2014;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund
worden en er geen reden is om daarbij af te wijken van voormelde principes;
Gelet op het O.C.M.W.-raadsbesluit d.d. 26 november 2013
waarbij het bestek wordt goedgekeurd en de gemeente Wichelen wordt aangeduid om deze
overheidsopdracht in gezamenlijke naam uit te schrijven;
Overwegende dat de drie kerkfabrieken op onze gemeente en
de twee gemeentelijke voetbalclubs eveneens hebben aangegeven te willen participeren in de
gezamenlijke aankoop van gas zoals meegedeeld via het inschrijvingsformulier samenaankoop
energie 2015-2017, doorgemaild naar de Energiediensten van Eandis op 3 september 2013;
Met algemene stemmen
Besluit
Artikel 1
Het mandaat te aanvaarden gegeven door het OCMW Wichelen op 26 november 2013 om voor
rekening van het OCMW een gunningsprocedure voor een samengevoegde opdracht in de zin van
artikel 38 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten te organiseren voor de levering van gas conform
het door het OCMW goedgekeurde bestek. Het mandaat gegeven door de drie kerkfabrieken en de
twee gemeentelijke voetbalclubs wordt eveneens aanvaard.
Artikel 2
Een gunningsprocedure te organiseren voor een samengevoegde opdracht van levering van gas ten
behoeve van de gemeente, het O.C.M.W., de drie kerkfabrieken en de twee voetbalclubs voor een
een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december
2017.
Artikel 3
Een openbare aanbesteding te organiseren en het bestek dienaangaande goed te keuren.
Artikel 4
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1 bedoelde
overheidsopdracht. De gemeente zal het gunningsvoorstel ter consultatie meedelen aan het
O.C.M.W., de kerkfabrieken en de voetbalclubs alvorens over te gaan tot effectieve gunning.
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Artikel 5
De gemeente belast conform het goedgekeurde bestek Eandis cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090
Melle, met de materiële organisatie van de gunningsprocedure zoals nader bepaald in het betrokken
collegebesluit.
Artikel 6
De gemeente zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de keuze van de
nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder.
Artikel 7
De gemeente, en in voorkomend geval, het OCMW, de kerkfabrieken en de voetbalclubs, zijn zelf
verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun
eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht.
Artikel 8
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders dan
bepaald in artikel 7, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding
tot haar aandeel in de opdracht.

36. Subsidiereglement behoud van huis- en boerenzwaluw - aanpassing
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. De bedoeling was in elke dienst een besparing van
15 % te realiseren : daarom is vanuit de milieuraad de milieuwerking bekeken.
De raad,
Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement “behoud van
huis- en boerenzwaluw” vastgesteld op de gemeenteraad van 31 maart 2010;
Overwegende dat na overleg het Regionaal Landschap
Schelde-Durme in 2012 voorstelde om in het werkingsgebied het subsidiereglement aan te passen
m.b.t. de vergoedingen, de aanvraagperiode en het soort betoelaagde bezette nesten;
Gelet op het gunstig advies van de milieuraad d.d. 1/12/2013;
Gelet op de jaarlijks voorziene budgetten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen;

Besluit
Art. 1 - Het gemeentelijk subsidiereglement “behoud van huis- en boerenzwaluw” vastgesteld op de
gemeenteraad van 31 maart 2010 wordt als volgt aangepast:
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Artikel 2 wordt vervangen door:
Volgende subsidiebedragen voor het in stand houden van bezette nesten (inclusief kunstnesten)
van huis –en boerenzwaluw worden voorzien:
 1-2 bezette nesten:
25,00 euro per jaar;
 3- 10 bezette nesten:
37,50 euro per jaar;
 11-25 bezette nesten:
50,00 euro per jaar;
 Meer dan 25 bezette nesten:
65,00 euro per jaar.
Meerdere legsels in één kalenderjaar in een zelfde nest worden slechts meegeteld als één nest.
Artikel 3 wordt vervangen door:
De aanvragen tot subsidie dienen jaarlijks tussen 1 mei en 30 juni op het daartoe bestemde
aanvraagformulier schriftelijk ingediend te worden op de milieudienst, Oud Dorp 2 9260
Wichelen.
Artikel 5 wordt aangevuld met:
Deze controle gebeurt elk jaar via een steekproef.
In artikel 6 wordt vervangen door:
Het College behoudt zich het recht voor om subsidieaanvragen te weigeren die niet
beantwoorden aan de geest van dit reglement.
In artikel 7 wordt vervangen door:
Indien het jaarlijks op de begroting goedgekeurde krediet overschreden wordt, zullen de
uitbetalingen gebeuren volgens datum van indiening.
Art. 2 - Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de provinciegouverneur.

37. Subsidiereglement (extensieve) groendaken - opheffing
Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in. De Vlaamse Overheid stopt met geld terug te geven
voor de installatie van groendaken. Vanaf 2014 wordt het een verplichting.
De raad,
Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement “(extensieve)
groendaken” vastgesteld op de gemeenteraad van 3 september 2008 en laatst gewijzigd in de
gemeenteraad van 25 mei 2011 en 26 oktober 2011;
Overwegende dat het bovenvermeld subsidiereglement een
subsidie voorziet die volledig terugbetaald wordt door het Vlaams Gewest;
Overwegende dat het Vlaams Gewest vanaf 2014 géén
financiële tegemoetkoming meer aan de gemeente voorziet bij uitkering van een subsidie voor
groendaken;
Overwegende dat vanaf 1 januari 2014 een nieuwe
gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, in werking treedt;
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Overwegende dat bij toepassing van de verordening de aanleg
van een groendak een kleinere dimensionering van de verplichte infiltratievoorziening als gevolg
heeft, en dus een voordeel oplevert;
Overwegende dat sinds de inwerkingtreding van het
gemeentelijk subsidiereglement slechts éénmalig een uitkering werd verleend;
Overwegende dat het daarom aangewezen is dit
subsidiereglement op te heffen;
Gelet op het gunstig advies van de milieuraad d.d. 1/12/2013;
Gelet op de jaarlijks voorziene budgetten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met 16 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De Wilde, Ann Van
Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa
Van den Abeele, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Luc Galle) bij 4 onthoudingen (Luc Van Leuven, Els
Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom).
Besluit
Art. 1 - Het gemeentelijk subsidiereglement “(extensieve) groendaken” vastgesteld op de
gemeenteraad van 3 september 2008 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 25 mei 2011 en 26
oktober 2011, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2014.
Art. 2 - Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de provinciegouverneur.

38. Subsidiereglement hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen - opheffing
Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in.
De raad,
Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement
“hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen” vastgesteld op de gemeenteraad van 5
november 2003 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 27 februari 2008 en 17 december 2008;
Overwegende dat het bovenvermeld subsidiereglement een
subsidie 500 euro voorziet, waarvan 250 euro terugbetaald wordt door het Vlaams Gewest;
Overwegende dat het Vlaams Gewest vanaf 2014 géén
financiële tegemoetkoming meer aan de gemeente voorziet bij uitkering van een subsidie voor
hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen;
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Overwegende dat sinds 5 november 2003 alle bestaande
woningen (bouwaanvragen vóór 7/9/1999) een subsidie hebben kunnen genieten voor de installatie
van een hemelwatervoorziening indien deze niet verplicht werd door voormelde verordening, m.a.w.
gedurende een periode van 10 jaar;
Overwegende dat vanaf 1 januari 2014 een nieuwe
gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, in werking treedt;
Overwegende dat deze nieuwe verordening bij nagenoeg elke
verbouwing en bij elke (her)bouw de aanleg van een infiltratievoorziening en/of een hemelwaterput
verplicht; dat dit decreet voornamelijk tot doel heeft ter plaatse hemelwater te infiltreren;
Overwegende dat slechts in een aantal uitzonderingsgevallen
de aanleg van hemelwatervoorzieningen niet verplicht is; dat voor de beoordeling van elke
subsidieaanvraag alle uitbreidingen/verbouwingen sinds 1999 dienen te worden onderzocht en
getoetst dienen te worden aan de toenmalige geldende verordening; dat dit een administratief
onderzoek vergt dat niet in verhouding is met het nut van dergelijk subsidiereglement;
Overwegende dat het daarom aangewezen is dit
subsidiereglement op te heffen;
Gelet op het gunstig advies van de milieuraad d.d. 1/12/2013;
Gelet op de jaarlijks voorziene budgetten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen;
Besluit
Art. 1 - Het gemeentelijk subsidiereglement “hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen”
vastgesteld op de gemeenteraad van 5 november 2003 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van
27 februari 2008 en 17 december 2008, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2014.
Art. 2 - Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de provinciegouverneur.
Schepen Albert Van Malderen vervoegt zich bij de zitting.

39. Subsidiereglement kleine landschapselementen - aanpassing
Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in.
De raad,
Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement “Kleine
Landschapselementen” vastgesteld op de gemeenteraad van 15 december 2010;
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Overwegende dat na overleg het Regionaal Landschap
Schelde-Durme in 2011 voorstelde om in het werkingsgebied het subsidiereglement aan te passen
m.b.t. voorafgaandelijk advies en onderhoud door het Regionaal Landschap zelf;
Gelet op het gunstig advies van de milieuraad d.d. 1/12/2013;
Gelet op de jaarlijks voorziene budgetten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen;
Besluit
Art. 1 - Het gemeentelijk subsidiereglement “Kleine Landschapselementen” vastgesteld op de
gemeenteraad van 15 december 2010 wordt als volgt aangepast:
Artikel 2.2 wordt aangevuld met:
Enkel voor de aanplant van knotbomen is geen voorafgaand advies van het Regionaal Landschap
Schelde-Durme vereist. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van autochtoon plantgoed (draagt
het label 'Plant van Hier', www.plantvanhier.be ).
Artikel 7.2 wordt vervangen door:
Op vraag van de eigenaar of gebruiker van de percelen waar de werken gepland zijn kan het
Regionaal Landschap Schelde-Durme de werken kosteloos of tegen een fractie (maximum 30
procent) van de reële kosten uitvoeren.
Dit kan enkel voor de volgende types werken:
• Aanleg van houtige landschapselementen
• Aanleg en onderhoud van poelen
• Onderhoud/herstel van sloten
In dit geval doen de eigenaar en/of gebruiker van rechtswege afstand van de gemeentelijke
subsidie. Deze komt het Regionaal Landschap Schelde-Durme toe, die als aanvrager optreedt (zie
artikel 1.4.). In dit geval brengt het Regionaal Landschap Schelde-Durme steeds een
voorafgaandelijk terreinbezoek.
De eigenaar of gebruiker kan volgende onderhoudswerken kosteloos laten uitvoeren via het
project “houtzoekers” van het Regionaal Landschap Schelde-Durme (zie www.rlsd.be) :
• Onderhoud van knotbomen
• Onderhoud van houtkant/houtwal/hakhoutbosje
In het geval “houtzoekers” het onderhoud uitvoeren behoudt de eigenaar en/of gebruiker het
recht op de gemeentelijke subsidie.
Mits motivering staat het het Regionaal Landschap Schelde-Durme steeds vrij uitvoering van
voornoemde werken te weigeren (ook via “houtzoekers”). Hierbij vormt een suboptimale
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landschappelijke inpasbaarheid van de geplande werken maar ook een tekort aan mensen en/of
middelen een gedegen motief.
Artikel 7.12 wordt vervangen door:
De aanvraag houdt een toelating in tot betreding van de betrokken percelen door
personeelsleden aangesteld door de gemeente of door het Regionaal Landschap en dit ter
advisering van aanvraagdossiers en controle van uitvoering van onderhoud/aanplant/….
Art. 2 - Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de provinciegouverneur.

40. Subsidiereglement NME (natuur- en milieu-educatie) - opheffing
Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in. Dit subsidiereglement had weinig of geen succes.
Raadslid Luc Van Leuven stelt dat het bestuur aan de mensen moet zeggen wat er allemaal
beschikbaar is op subsidiegebied. De schepen antwoordt dat het reglement is opgemaakt op voorstel
van de mensen zelf, maar het is te strikt. Het beschikbare krediet kan nu bvb. naar een musical in het
onderwijs. Met advies van de milieuraad kan alles nu meer projectmatig worden bekeken. De
burgemeester vult aan dat ook voor cultuur een dergelijk enveloppesysteem wordt ingevoerd : alle
bedragen gaan eerst naar de cultuurraad voor advies. Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt zich af of
zo nog initiatieven mogelijk blijven. Schepen De Smet is ervan overtuigd dat er zelfs meer mogelijk
wordt.
De raad,
Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement “NME (natuuren milieu-educatie)” vastgesteld op de gemeenteraad van 27 februari 2008;
Overwegende dat het bovenvermeld subsidiereglement 50%
subsidie voorziet met een maximum van 500 euro voor vernieuwende milieuactiviteiten;
Overwegende dat slechts éénmalig, in 2009, gebruik gemaakt
werd van dit subsidiereglement;
Overwegende dat daarom aangewezen is het
subsidiereglement bij gebrek aan interesse op te heffen;
Gelet op het gunstig advies van de milieuraad d.d. 1/12/2013;
Gelet op de jaarlijks voorziene budgetten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen;
Besluit
Art. 1 - Het gemeentelijk subsidiereglement “NME (natuur- en milieu-educatie)” vastgesteld op de
gemeenteraad van 27 februari 2008 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2014.
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Art. 2 - Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de provinciegouverneur.

41. Toekenning van subsidies aan natuurverenigingen bij aankoop van gronden in de gemeente aanpassing
Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in.
De raad,
Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement “aankoop
gronden door natuurverenigingen” vastgesteld op de gemeenteraad van 12 februari 1992, en
aangepast op de gemeenteraad van 2 mei 1996 en 29 december 2000;
Overwegende dat het bovenvermeld subsidiereglement een
subsidie voorziet van 10% van de aankoopprijs, zoals deze voorkomt op de aankoopakte,
vermeerderd met notaris- en registratiekosten, met een maximum van 150.000 Belgische frank (ca.
3719.32 euro);
Overwegende dat de afgelopen 5 jaar drie maal een subsidie
werd verleend van minimum 442,59 en maximaal 1924,29 euro;
Overwegende dat de gemeente gelet op de beschikbare
kredieten het maximale subsidiebedrag wenst te verlagen tot 2.000 euro, maar daarentegen het
subsidiepercentage wenst te verhogen tot 15%;
Overwegende dat de terreinverwervende natuurverenigingen
die een subsidie kunnen genieten met huidige naam en adres dienen te worden opgenomen in het
reglement;
Gelet op het gunstig advies van de milieuraad d.d. 1/12/2013;
Gelet op de jaarlijks voorziene budgetten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen;
Besluit
Art. 1 - Artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit 12 februari 1992, en aangepast op de gemeenteraad
van 2 mei 1996 en 29 december 2000 wordt aangepast als volgt:
“De voor subsidiëring in aanmerking komende natuurverenigingen zijn:
- Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11 2800 Mechelen;
- vzw Durme, Molsbergenstraat 1 9150 Lokeren.”
Artikel 5 van het gemeenteraadsbesluit 12 februari 1992, en aangepast op de gemeenteraad van
2 mei 1996 en 29 december 2000 wordt aangepast als volgt:
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“De subsidie bedraagt maximum 15% van de aankoopprijs, zoals deze voorkomt op de
aankoopakte, vermeerderd met notaris- en registratiekosten, met een maximum van 2.000
euro. De vereniging bewijst deze kosten aan het gemeentebestuur voor de subsidie wordt
uitbetaald.
Art. 2 - Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2014.
Art. 3 - Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de provinciegouverneur.

42. Toekenning van een premie aan fysieke personen bij installatie van een grondwaterwinning opheffing
Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in. De laatste jaren is van deze subsidie geen gebruik
meer gemaakt.
De raad,
Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement “Toekenning van
een premie aan fysieke personen bij installatie van een grondwaterwinning” vastgesteld op de
gemeenteraad van 20 oktober 1994;
Overwegende dat het bovenvermeld subsidiereglement een
subsidie voorziet van 50% van de uitgevoerde werken (incl. BTW) met een maximum van 25.000
Belgische frank (ca. 620 euro);
Overwegende dat wie een grondwaterwinning heeft geen
leidingwater dient te betalen, zodat de investering gemiddeld op 5 jaar tijd is terugbetaald;
Overwegende dat de afgelopen 5 jaar géén subsidie voor een
grondwaterwinning werd uitgekeerd;
Overwegende dat het daarom aangewezen is dit
subsidiereglement op te heffen;
Gelet op het gunstig advies van de milieuraad d.d. 1/12/2013;
Gelet op de jaarlijks voorziene budgetten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen;
Besluit
Art. 1 - Het gemeentelijk subsidiereglement “Toekenning van een premie aan fysieke personen bij
installatie van een grondwaterwinning” vastgesteld op de gemeenteraad van 20 oktober 1994, wordt
opgeheven met ingang van 1 januari 2014.
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Art. 2 - Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de provinciegouverneur.

43. Gemeentelijke premieregeling voor de bouw van individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties
bij particuliere woningen - opheffing
Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in. Deze regeling bestaat al 10 jaar, ze is weinig
gebruikt en misschien is er ook weinig over gecommuniceerd.
De raad,
Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement “Gemeentelijke
premieregeling voor de bouw van individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties bij
particuliere woningen” vastgesteld op de gemeenteraad van 3 november 2004;
Overwegende dat het bovenvermeld subsidiereglement een
subsidie voorziet van 50% van de aankoopprijs incl. plaatsing met een maximum van 1.000 euro;
Overwegende dat ten tijde van de stemming op de
gemeenteraad in 2004 het Vlaams Gewest een bijkomende subsidie voorzag gelijk aan het
gemeentelijke subsidiebedrag vermeerderd met een onkost voor de gemeente gelijk aan 25% van
het gemeentelijk subsidiebedrag;
Overwegende dat de gemeente sinds 2008 geen financiële
ondersteuning meer krijgt van het Vlaamse Gewest en dat de afgelopen 5 jaar géén subsidie voor de
aanleg van een IBA werd uitgekeerd;
Overwegende dat het daarom aangewezen is dit
subsidiereglement op te heffen;
Gelet op het gunstig advies van de milieuraad d.d. 1/12/2013;
Gelet op de jaarlijks voorziene budgetten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen;
Besluit
Art. 1 - Het gemeentelijk subsidiereglement “Gemeentelijke premieregeling voor de bouw van
individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties bij particuliere woningen” vastgesteld op de
gemeenteraad van 3 november 2004, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2014.
Art. 2 - Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de provinciegouverneur.
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44. Subsidiereglement Nectarhoudende planten - opheffing
Schepen Kristof De Smet leidt dit agendapunt in. Raadslid Luc Van Leuven vindt het jammer dat het
subsidiereglement wordt afgeschaft, het is te weinig gepromoot. De schepen riposteert dat via de
gemeentelijke website en het infoblad dat initiatief wel kenbaar is gemaakt. De gemeente wil nu zelf
bvb. een bijenweide creëren. Daarvoor is € 1 000 voorzien.
De raad,
Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement
“Nectarhoudende planten” vastgesteld op de gemeenteraad van 31 maart 2010;
Overwegende dat het bovenvermeld subsidiereglement tot
doel heeft de aanplant van planten uit een specifieke lijst te stimuleren;
Overwegende dat slechts éénmalig, in 2011, gebruik gemaakt
werd van dit subsidiereglement;
Overwegende dat daarom aangewezen is het
subsidiereglement op te heffen;
Gelet op het gunstig advies van de milieuraad d.d. 1/12/2013;
Gelet op de jaarlijks voorziene budgetten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met 16 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De
Wilde, Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Inge Van Steendam, Marc Vereecken, Rosa Van den
Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom) bij 5 neen (Dietlinde Bombeke, Herman
Van Renterghem, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Luc Galle).
Besluit
Art. 1 - Het gemeentelijk subsidiereglement “Nectarhoudende planten” vastgesteld op de
gemeenteraad van 31 maart 2010 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2014.
Art. 2 - Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de provinciegouverneur.

45. Voor- en naschoolse opvang op de gemeenteschool - vestigingsplaatsen ‘De Rozelaar’, ’t
Belleken’ en ‘De Meander’ - Opvang op de schoolvrije dagen en in vakantieperiodes
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe.
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De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 augustus 2003
inzake de voor- en naschoolse opvang op de gemeenteschool – vestigingsplaatsen Serskamp,
Schellebelle en Wichelen – Opvang op de schoolvrije dagen en in vakantieperiodes;
Overwegende dat daarin ruim 10 jaar geleden de tarieven voor
de voor- en naschoolse opvang, de opvang op woensdagnamiddagen en op schoolvrije dagen en
vakantiedagen werden vastgesteld;
Overwegende dat die tarieven bijgevolg aan een actualisatie
toe zijn en dat het opportuun is de nieuwe tarieven te koppelen aan de gezondheidsindex;
Overwegende dat de andere bepalingen van genoemd besluit
behouden kunnen blijven;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met 17 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc
Vereecken, Rosa Van den Abeele, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Luc Galle) bij 4 onthoudingen (Luc
Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom).
Besluit
Art. 1 – Artikel 7 van het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 augustus 2003 inzake de voor- en naschoolse
opvang op de gemeenteschool – vestigingsplaatsen Serskamp, Schellebelle en Wichelen – opvang op
de schoolvrije dagen en in vakantieperiodes wordt als volgt gewijzigd :
Voor de opvang van de kinderen wordt aan de ouders of de aangestelden een financiële bijdrage
gevraagd, die gekoppeld is aan de verblijfsduur van het kind in de opvang en als volgt wordt
vastgesteld :
GEWOON TARIEF
1. Voor- en naschoolse opvang
Aantal uren
Per begonnen half uur
2.

Op woensdagnamiddagen

Per begonnen halfuur
Verblijf – 3 uur
Verblijf tussen 3 en 6 uur
Verblijf + 6 uur
3.

euro
0,80

0,80
3,00
5,00
10,00

Op schoolvrije dagen en vakantiedagen

Verblijf – 3 uur

3,00
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Verblijf tussen 3 en 6 uur
Verblijf + 6 uur

5,00
10,00

De bovenvermelde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op 1
januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule R x I waarbij :
i
R = tarief zoals vastgesteld in artikel 1 van dit besluit
I = index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2014 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2015
i = de index van de maand december 2013
De bepalingen opgenomen onder de rubriek SOCIAAL TARIEF blijven ongewijzigd.
Art. 2 – Artikel 8 van het vermelde gemeenteraadsbesluit van 27 augustus 2003 wordt gewijzigd als
volgt :
De toepassing van de tarieven vermeld in artikel 7 van dit besluit gaat in op 1 januari 2014.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de schooldirecteur en de financieel
beheerder en opgestuurd worden aan de heer gouverneur.

46. Vaststellen tarieven sportkampen georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst
Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Raadslid Gert Van Tittelboom wil weten of er ook
bij sportkampen een sociaal tarief wordt gehanteerd. De schepen antwoordt dat het tweede kind uit
een gezin goedkoper kan deelnemen en dat ook de vrijetijdspas kan worden gebruikt.
De raad,
Gelet op het decreet sport voor allen-beleid van 9 maart 2007;
Gelet op de uitvoeringsbesluiten van genoemd decreet,
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 19 juli 2007;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2010
inzake het vastleggen van de tarieven van sportkampen georganiseerd door de gemeentelijke
sportdienst;
Overwegende dat de tarieven, gehanteerd door de begeleiders
van de sportkampen, sedertdien elk jaar aangepast zijn;
Overwegende dat het daarom aangewezen is ook de tarieven
voor deelname aan de sportkampen, georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst te wijzigen;
Overwegende bovendien dat het opportuun is de nieuwe
tarieven te koppelen aan de gezondheidsindex om een jaarlijkse aanpassing aan de levensduurte te
kunnen realiseren;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke sportraad
d.d. 25 november 2013 om de tarieven voor sportkampen vast te leggen op € 12 per dag voor het
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eerste deelnemende kind van een gezin en op € 10 per dag voor elk volgende deelnemende kind van
eenzelfde gezin;
Overwegende dat de werkende ouder waarvan het
deelnemende kind fiscaal ten laste is, de deelnamekosten kan inbrengen voor vermindering van het
belastbare inkomen;
Overwegende dat de meeste ziekenfondsen een gedeelte van
gedane kosten voor kinderopvang terugbetalen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met 17 ja-stemmen (Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël
Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De
Wilde, Ann Van Wesemael, Dietlinde Bombeke, Inge Van Steendam, Herman Van Renterghem, Marc
Vereecken, Rosa Van den Abeele, Kurt Rasschaert, Sara Hiltrop, Luc Galle) bij 4 onthoudingen (Luc
Van Leuven, Els Stichelmans, Karel Bontinck, Gert Van Tittelboom).
Besluit
Art. 1 – Het tarief voor deelname aan een sportkamp, georganiseerd door de gemeentelijke
sportdienst, vast te stellen op € 12 per dag voor het eerste deelnemende kind van een gezin.
Art. 2 – Indien meerdere kinderen van eenzelfde gezin deelnemen aan een sportkamp, georganiseerd
tijdens dezelfde periode, de prijs vanaf het tweede deelnemende kind vast te stellen op € 10 per dag.
Art. 3 – De bovenvermelde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden
op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule
R x I waarbij :
i
R = tarief zoals vastgesteld in artikel 1 en 2 van dit besluit
I = index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2014 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2015
i = de index van de maand december 2013
De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond.
Art. 4 - Er kan enkel ingeschreven worden voor de volledige duur van een sportkamp. De enige
uitzondering die hierop gemaakt wordt, is door middel van het voorleggen van een doktersattest in
geval van ziekte. In dat geval zal, voor de dagen vermeld op het attest, het reeds betaalde bedrag
terugbetaald worden.

47. Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening - Goedkeuring
Schepen Bart Segers leidt dit agendapunt in.
De raad,
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 9;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 2000
tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de
provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 oktober 2002
inzake de goedkeuring van het huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 februari 2013
inzake de aanwijzing van de maatschappelijke geledingen in de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 augustus 2013
inzake de aanstelling van de leden van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 26 september 2013
houdende goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 28 augustus 2013 over de nieuwe
samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, conform de Vlaamse
codex ruimtelijke ordening;
Gelet op bijgaand huishoudelijk reglement, vastgesteld door de
Gecoro met unanimiteit in zitting van 18 november 2013;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het in gemeenteraadszitting van 30 oktober 2002 goedgekeurde besluit inzake het
huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen
wordt opgeheven.
Art. 2 – Bijgaand huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening van Wichelen wordt goedgekeurd.
Art. 3 – Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de voorzitter van de Gecoro.
Raadslid Kurt Rasschaert stelt vast dat de nieuwe regeling omtrent het vragenuurtje nog niet in het
gemeentelijk infoblad verschenen is. De burgemeester antwoordt dat dat niet zo bedoeld is, er zit
geen politieke bedoeling achter. Dat is een interne zaak in de administratie, waar InStroom wordt
samengesteld.
Genoemd raadslid heeft via de pers vernomen dat het SAVE-charter is ondertekend, hoewel de N-VA
daarvan de promotor was. Zijn fractie zoekt daar echter geen politieke bedoeling achter. Raadslid Luc
Van Leuven vindt dat ook een spijtige zaak. Er was immers gevraagd om een constructieve oppositie.
De burgemeester beklemtoont dat het niet de bedoeling was de oppositie niet uit te nodigen bij de
ondertekening, het was een vergissing.
Raadslid Dietlinde Bombeke stelt dat het zebrapad aan de vrije basisschool ‘Het Belleveer’ in de
Stationsstraat onvoldoende verlicht is. De burgemeester belooft dat te bekijken.
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Genoemd raadslid heeft ook vastgesteld dat er wagens geparkeerd worden op het kruispunt
Doornweg-Bosveldstraat, wat het daar gevaarlijk maakt voor afdraaiend verkeer. De burgemeester
zal de opmerking voor handhaving doorgeven aan de lokale politie.
De voorzitter deelt mee dat de volgende zitting van de gemeenteraad plaats heeft op woensdag
29 januari 2014.

GEHEIME ZITTING

48. Verlenging tijdelijke aanstelling van officier-geneesheer Vrijwillige Brandweerdienst
De burgemeester licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 mei 2007 waarbij
een betrekking van onderluitenant-geneesheer bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst
vacant werd verklaard;
Overwegende dat in de tweede helft van 2007 twee oproepen
voor de invulling van de betrekking zijn gepubliceerd en dat zich niemand kandidaat heeft gesteld
voor de vacante betrekking;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten d.d. 19 december 2007,
17 december 2008, 23 november 2009, 15 december 2010, 21 december 2011 en 19 december 2012
waarbij dr. Hubert Bulté als waarnemend luitenant-geneesheer bij de Gemeentelijke Vrijwillige
Brandweerdienst is aangesteld telkens met ingang van 1 januari en dat voor maximaal één jaar, maar
dat de aanstelling jaarlijks verlengd kan worden;
Overwegende dat zich nog steeds niemand heeft aangemeld
voor de vacante betrekking;
Overwegende dat, als de brandweerzone rechtspersoonlijkheid
verwerft, er niet langer een plaatselijke aanstelling van een officier-geneesheer nodig is;
Overwegende dat dr. Bulté bereid is de functie tijdelijk verder
waar te nemen na het bereiken van de leeftijdsgrens;
Gelet op art. 90, 92, 94, 100 en 149 van de gemeentewet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is : Hubert Bulté : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 - Dr. Hubert Bulté, Kerkbaan 36 9260 Wichelen verder aan te stellen tot waarnemend
luitenant-geneesheer bij de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweerdienst met ingang van
1 januari 2014.
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Art. 2 - Deze verlenging geldt voor maximaal 1 jaar tot een kandidaat voor de betrekking van officiergeneesheer zich na een nieuwe oproep aanmeldt. De aanstelling kan van jaar tot jaar verlengd
worden.
49. Aanstelling leden van de mobiliteitsraad
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 23 mei 2002 inzake de
oprichting van een mobiliteitsraad (MORA) – principebeslissing;
Gelet op de oproepen tot kandidaatstelling via het
gemeentelijk informatieblad InStroom van maart 2013, de gemeentelijke website en de plaatselijke
pers;
Overwegende dat twee mobiliteitsdeskundigen, zes
ervaringsdeskundigen en twee afgevaardigden van de Gecoro als lid van de MORA aangesteld dienen
te worden;
Gelet op de schriftelijke kandidaatstellingen als
ervaringsdeskundige van volgende personen : Michel Schmidt, Jimmy Meuleman, Paul Le Percq,
Daniël De Pauw, Linda De Gussem en Lisette Van Acker;
Overwegende dat zij als verkeersdeelnemer allen op hun
manier ervaringsdeskundige zijn;
Overwegende dat de mobiliteitsdeskundigheid in de
veiligheidskorpsen aanwezig is; dat de brandweercommandant zich bij mail van 14 mei 2013
kandidaat heeft gesteld;
Gelet op de kandidaatstelling d.d. 27 maart 2013 van Gert De
Wilde die als jurist werkzaam is bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse
Overheid , als mobiliteitsdeskundige;
Gelet op de brief d.d. 25 november 2013 van de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening waarbij zij Sarah Stroobant en Caroline Verstraeten voordraagt
als kandidaat-leden voor de mobiliteitsraad;
Overwegende dat minimum één derde van de leden van
hetzelfde geslacht dienen te zijn;
Op voordracht van het college van burgemeester en
schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
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De uitslag van de stemming is :
Michel Schmidt : ja : 21 stemmen
Jimmy Meuleman : ja : 21 stemmen
Paul Le Percq : ja : 21 stemmen
Daniël De Pauw : ja :21 stemmen
Linda De Gussem : ja : 21stemmen
Lisette Van Acker : ja : 21stemmen
Willy De Clercq : ja : 21 stemmen
Gert De Wilde : ja :21 stemmen
Sarah Stroobant : ja : 21 stemmen
Caroline Verstraeten : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Aan te stellen als lid van de mobiliteitsraad (MORA) :
Michel Schmidt, Margote 40 9260 Wichelen
Jimmy Meuleman, Boterhoek 12d 9260 Wichelen
Paul Le Percq, Doornweg 10 9260 Wichelen
Daniël De Pauw, Oostakkerstraat 13 9260 Wichelen (Schellebelle)
Linda De Gussem, Stationsstraat 14 9260 Wichelen (Schellebelle)
Lisette Van Acker, Pijpoelstraat 14 9260 Wichelen (Schellebelle)
Willy De Clercq, Nederkouter 110 9260 Wichelen
Gert De Wilde, Billegem 6 9260 Wichelen (Serskamp)
Sarah Stroobant, Pareel 11 9260 Wichelen (Schellebelle)
Caroline Verstraeten, Kloosterland 35 9260 Wichelen (Schellebelle)
Art. 2 – Afschrift van dit besluit te sturen naar het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen,
Bollebergen 2b bus 12 9052 Gent.

Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 22.39 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

L. Galle.

