Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ONTWERP 01
ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

Steven Coppens, voorzitter
Tim Vandenput, burgemeester
Geert Raymaekers, gemeentesecretaris
Els Uytterhoeven, Marc Vanderlinden, Eva De Bleeker en Joris Pijpen, schepenen
Wilfried Van Raemdonck, OCMW-voorzitter
Patrick Demaerschalk, Jan Van Assche, Alain Borreman, Wim Laureys, Franco Busato,
Els Menu, Michel Joly, Luc Meganck, Annelies Vanderlinden, Roby Guns, Klaas Geers,
Dirk Jacquet, Wim Rowies en Julie Vanstallen, raadsleden
Jean-Paul Van Horenbeke, schepen

Vanaf punt O.P.6 vervoegt Wilfried Van Raemdonck, OCMW-voorzitter de zitting.
Vanaf punt G.P.1 verlaat Julie Vanstallen, raadslid de zitting.

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Goedkeuring notulen openbare zitting 23
november 2015.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

23.11.2015: openbare zitting gemeenteraad.

Feiten en context
Conform het gemeentedecreet heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen te
maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering.
Juridische gronden
•
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 33, 180 en 181.
Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de
artikelen 30 tot en met 32 betreffende de notulen.

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
/
BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor; 2 onthoudingen;
Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 23 november 2015 goed.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Ruimtelijke Ordening. RUP Kern. Definitieve vaststelling.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys stelt zich de vraag waarom bepaalde bezwaarschriften weerhouden
werden en andere niet. Hij acht de logica hierachter niet altijd duidelijk.
Dhr. Tim Vandenput stelt dat er enkel op gegronde bezwaren ingegaan werd.
Voorgeschiedenis
•
•

Gemeenteraadsbeslissing van 9 mei 2011 houdende de opdracht om een
studiebureau aan te stellen met het oog op de opmaak van diverse ruimtelijke
uitvoeringsplannen.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 augustus 2011
houdende de toewijzing van de opdracht aan het studiebureau D+A Consult.

Feiten en context
De gemeente Hoeilaart maakt dit RUP op om de structuur van de kern te versterken en
te verbeteren. Zo wordt de verdichting in de kern gestuurd door te werken met een
dichtheidsgradiënt waarbij het centraal gelegen gebied rond het Gemeenteplein en de as
J.B. Biesmanslaan de hoogste woondichtheid krijgt. Stapsgewijs vanaf dit centraal gebied
naar de randen toe evolueert dit naar een lagere woondichtheid die aansluit op de
omgeving buiten de kern. Daarnaast is de ruimtelijke beleving in de kern van Hoeilaart
een belangrijk punt. Om dit te kunnen verwezenlijken wenst de gemeente meer groen in
de kern van Hoeilaart en tegelijk de openbare ruimtes beter in te richten zodat deze
worden omgevormd tot interessante ontmoetingsruimtes. Een netwerk van trage wegen
moet de voetgangers- en fietsrelaties verbeteren. Er wordt een kernwinkelgebied
aangeduid waar bestaande handelspanden behouden moeten blijven en er wordt een
ruimtelijke context gecreëerd voor horeca op het Gemeenteplein. Het voorontwerp voor
de herinrichting van het Gemeenteplein en de bestemmingen van de panden eromheen is
meegenomen in het RUP.
Er wordt een verplicht aantal parkeerplaatsen per wooneenheid in geval van
meergezinswoningen vastgelegd. De voorschriften zorgen ook voor woonkwaliteit en
kwalitatieve buitenruimten bij meergezinswoningen.
Er worden een aantal projectgebieden aangeduid waarbinnen d.m.v. indexen de
mogelijke bebouwing en de noodzakelijke groenaanleg worden vastgelegd. Andere
compacte vormen van bouwen kunnen hierdoor aan bod komen ten voordele van de
groene ruimte eromheen.
Juridische gronden
•
•
•
•

Gemeentedecreet
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd zoals tot op heden, inzonderheid
artikels 2.2.13 t.e.m. 2.2.18
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het
decreet van 17 december 1997 wat de bindende bepalingen betreft.
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 houdende de definitieve
vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen,
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•
•
•
•
•

bekrachtigd bij het decreet van 19 maart 2004 wat de bindende bepalingen
betreft.
Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de definitieve
vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen.
Ministerieel besluit van 7 oktober 2004 houdende de goedkeuring van het
Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie Vlaams-Brabant.
Ministerieel besluit van 6 november 2012 houdende de herziening van het
Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie Vlaams-Brabant.
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Hoeilaart, goedgekeurd door de
deputatie op 25 februari 2010.
Algemeen Plan van Aanleg van Hoeilaart, goedgekeurd bij ministerieel besluit van
19 juli 1984.

Advies
GECORO op 25 juni 2013, op 2 december 2014, op 22 december 2014 en op 15
september 2015.
Argumentatie
Het ontwerp RUP 'Kern' bestaat uit:
• een toelichtingsnota
• stedenbouwkundige voorschriften
• een plan van de feitelijke en juridische toestand
• een grafisch plan
De GECORO heeft een advies uitgebracht op 25 juni 2013.
Er werd een plenaire vergadering gehouden op 25 september 2013.
Er werd een verslag van deze plenaire vergadering gemaakt, dat het schriftelijk advies
van volgende instanties bevat:
• Provincie Vlaams-Brabant, directie infrastructuur, dienst ruimtelijke ordening op
24 september 2013
• Ruimte Vlaanderen op 25 september 2013
• Agentschap voor Natuur en Bos op 17 september 2013
• Departement Leefmilieu, Natuur en Energie d.d. 29 november 2012 en 10
december 2012
• Vlaamse Milieumaatschappij VMM, 13 september 2013
• Wonen Vlaanderen, Wonen Vlaams-Brabant op 23 september 2013
• Onroerend Erfgoed op 23 augustus 2013
• Agentschap Ondernemen op 19 augustus 2013
• De Lijn op 16 september 2013
Uit de MER-screening blijkt dat het RUP niet onder de plan-MER-plicht valt.
Het voorontwerp RUP werd aangepast in functie van de adviezen en opmerkingen van
bovenvermelde adviesinstanties.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 'Kern' werd door de gemeenteraad in
zitting van 25 november 2013 voorlopig vastgesteld.
Er werd een hoorzitting gehouden op 10 december 2013.
Er werd een openbaar onderzoek gehouden van 11 december 2013 tot 9 februari 2014.
Er werden 39 bezwaarschriften ingediend. Er werd advies verleend door de provincie
Vlaams-Brabant op 23 januari 2014.
De taakstelling van de GECORO is bepaald in artikel 2.2.14.§4 en §5 van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening. De GECORO heeft als taak de adviezen en bezwaarschriften
te bundelen en advies uit te brengen.
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Aangezien er een aantal gegronde bezwaren ingediend werden tijdens het openbaar
onderzoek werd besloten om een aantal aanpassingen op het bestemmingsplan en in de
voorschriften aan te brengen en om de GECORO in dit proces te betrekken.
De GECORO heeft hierover vergaderd op 5 mei 2014, 24 juni 2014 en 28 augustus 2014.
De gemeenteraad heeft in zitting van 26 mei 2014 haar beslissing van 25 november
2013 houdende de voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Kern ingetrokken.
Het bestemmingsplan en de voorschriften werden aangepast naar aanleiding van
verschillende opmerkingen waarbij zoveel mogelijk rekening werd gehouden met
gegronde bezwaren en met de adviezen van de GECORO.
De procedure werd volledig hernomen.
De GECORO heeft een advies uitgebracht op het aangepaste ontwerp van RUP 'Kern' op 2
december 2014 en op 22 december 2014.
Er werd een plenaire vergadering gehouden op 12 januari 2015.
Er werd een verslag van deze plenaire vergadering gemaakt, dat het schriftelijk advies
van volgende instanties bevat:
• Provincie Vlaams-Brabant, directie infrastructuur, dienst ruimtelijke ordening op 9
januari 2015
• Wonen Vlaanderen, Wonen Vlaams-Brabant op 22 december 2014
• Vlaamse Milieumaatschappij VMM, 14 januari 2015
• Onroerend Erfgoed op 9 januari 2015
Er werd een informatievergadering georganiseerd op woensdag 11 maart 2015.
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kern' met alle bijlagen werd
door de gemeenteraad op 23 maart 2015 voorlopig vastgesteld.
Er werd een openbaar onderzoek gehouden van 4 mei 2015 tot en met 2 juli 2015. Er
werden 11 bezwaarschriften ingediend. Er werd advies verleend door de provincie
Vlaams-Brabant op 4 juni 2015.
De taakstelling van de GECORO is bepaald in artikel 2.2.14.§4 en §5 van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening. De GECORO heeft als taak de adviezen en bezwaarschriften
te bundelen en advies uit te brengen. De GECORO heeft hierover vergaderd op 8
september 2015 en een advies uitgebracht op 15 september 2015.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

1419/024/001/001/001

€ 6.580 excl.
btw

BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Het advies van de GECORO wordt bijgetreden.
Artikel 2
Het bij dit besluit gevoegde ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Kern',
bijgestuurd volgens de hoger vermelde adviezen en aan de hand van het advies van de
decretaal verankerde Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, dat wordt
bijgetreden, wordt definitief vastgesteld.
Artikel 3
Volgende stukken van het ontwerp RUP 'Kern' maken integraal deel uit van dit besluit:
• een toelichtingsnota
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•
•
•

stedenbouwkundige voorschriften
plannen van de feitelijke en juridische toestand
grafische plannen.

Artikel 4
Het RUP 'Kern' wordt, samen met het besluit van de gemeenteraad en het volledige
advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, onmiddellijk na de
definitieve vaststelling per beveiligde zending bezorgd aan de deputatie van de provincie
Vlaams-Brabant en aan de Vlaamse Regering.
Dhr. Wim Laureys motiveert de onthouding aan de hand van de stelling dat het bestuur
gezwicht is voor bepaalde bezwaarschriften, terwijl het andere naast zich neer gelegd
heeft.
Verantwoordelijke ambtenaar: Caroline Boers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Dienst Ruimtelijke Ordening
Provincie
Gewest
***
O.P.3 Patrimonium. Heraanleg Gemeenteplein. Goedkeuring voorwaarden
overheidsopdracht.
DE RAAD,
Dhr. Marc Vanderlinden schetst de historiek van dit dossier.
Hij geeft aan dat er met veel opmerkingen rekening gehouden werd, onder meer naar de
creatie van extra parkeerplaatsen toe, de gefaseerde aanpak, de bonus voor snellere
afwerking, ...
Dhr. Patrick Demaerschalk geeft aan dat zijn fractie niet tegen de heraanleg is, maar
betreurt wel dat het advies van de Raad voor Lokale Economie niet of slechts gedeeltelijk
gevolgd werd. Hij betreurt het verlies aan parkeerplaatsen en is de mening toegedaan
dat het plein voor het gemeenschapscentrum voldoet aan de nood inzake de organisatie
van evenementen.
Hij dringt er op aan toch nog een proefproject te voorzien.
Dhr. Marc Vanderlinden stelt dat de parkeercapaciteit, in het licht van de invoering van
de blauwe zone, volstaat. In aantal vermindert het aantal parkeerplaatsen met 35 stuks,
maar de invoering van de blauwe zone verdrievoudigt de facto de capaciteit van de
aanwezige parkeerplaatsen.
Hij wijst er ook op dat het Stop-principe werd gehanteerd.
Dhr. Michel Joly stelt dat het dossier op veel niveaus werd besproken, maar niet op de
gemeenteraad zelf.
Hij geeft aan dat er met veel opmerkingen geen rekening gehouden werd. Hij verwijst
eveneens naar de N-VA studie, daterend van 2011 en stelt vast dat er met de sterke
punten van deze studie evenmin iets aangevangen werd. Hij concludeert dat een
constructieve oppositie niet op prijs gesteld wordt.
Hij roept tot slot nog op werk te maken van een horecabeleidsplan, toerismebeleidsplan
en detailhandelsbeleidsplan.
Dhr. Marc Vanderlinden deelt mee eerder uitgelegd te hebben waarom er niet werd
ingegaan op de voorstellen van de N-VA studie.
Voorgeschiedenis
/
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Feiten en context
In het kader van de opdracht 'Heraanleg Gemeenteplein' werd een bestek met nr. I21301
opgesteld door het studiebureau D+A Consult.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•
•

29 juli 1991: wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
26 maart 2004: decreet betreffende de openbaarheid van bestuur.
15 juli 2005: gemeentedecreet, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248
tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
15 juni 2006: wet betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 24.
15 juli 2011: Koninklijk Besluit betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
14 januari 2013: Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.
17 juni 2013: wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.

Advies
/
Argumentatie
Er wordt voorgesteld het dossier te gunnen via de procedure van de open aanbesteding.
Financieel advies
Financiële
gevolgen
voorzien

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget
van 2016 en de volgende jaren, op budgetcodes
GEM/22400007/0200
(actie 1419/004/001/001/001) en
GEM/22400007/0310 (actie 1419/004/001/001/001).

/

BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 6 stemmen tegen; 1 onthouding;
Artikel 1
Het bestek met nr. I21301 en de raming voor de opdracht 'Heraanleg Gemeenteplein',
opgesteld door het studiebureau D+A Consult worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt 4.088.932,94 euro incl. btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016 en de
volgende jaren, op budgetcodes GEM/22400007/0200 (actie 1419/004/001/001/001) en
GEM/22400007/0310 (actie 1419/004/001/001/001).
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Dhr. Michel Joly motiveert de stemming aan de hand van het ontbreken van politiek
overleg, voorafgaand aan de stemming van dit dossier.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
klassement GR, technische dienst, financieel beheerder, financiële dienst
***
O.P.4 Patrimonium. Terrein grond, gelegen Terjansdelle, kadastraal gekend als
sectie A 365T2, groot 32 a 97 ca. Uitoefening voorkooprecht.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys vraagt of het de bedoeling is dit gebied op lange termijn in eigen
beheer te ontwikkelen, dan wel in het kader van een private verkaveling.
Dhr. Tim Vandenput stelt dat een ontwikkeling zeker niet in het kader van een private
verkaveling zal gebeuren. De aankoop beoogt een versterking van de grondpositie.
Voorgeschiedenis
•

Aanbieding in het voorkooploket op 17.11.2015.

Feiten en context
Het aangeboden voorkooprecht heeft betrekking op een stuk grond (weiland), gelegen
Terjansdelle z/n en kadastraal gekend als perceel afdeling 1 Sectie A 365T2.
De voorgestelde aankoopprijs bedraagt 10.000 euro.
Juridische gronden
•
•
•
•

Het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 en 43, § 2, 12°;
Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, meer bepaald
artikel 85 tot 89;
Het decreet van 25 mei 2007 houdende harmonisering van de procedures van de
voorkooprechten;
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de
kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op
woningen.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Het gemeentebestuur is van oordeel dat voor de uitvoering van het gemeentelijk
woonbeleid de verwerving van het betrokken onroerend aangewezen is.
Het goed is volgens het APA van Hoeilaart gelegen in reservegebied voor woonwijken.
Het is 3297m² groot. Het betreft niet-prioritair aan te snijden gebied volgens het
structuurplan.
Het goed paalt ook aan project verkaveling Novus (WLK) geweigerd in beroep in 2013
met als knelpunt o.a. extra ontsluiting gewenst naar Waversesteenweg.
Een groot deel van het betrokken reservegebied is al verworven door de gemeente.
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Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
Het aanbod van voorkooprecht op het terrein, gelegen Terjansdelle, kadastraal gekend
als Sectie A 365T2, groot 32 a 97 ca, te aanvaarden.
Artikel 2
De instrumenterende notaris en de grondenbank worden van de aanvaarding van het
voorkooprecht in kennis gesteld.
Artikel 3
De aankoop gebeurt met het oog op het openbaar nut.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
deze beslissing en wordt er toe gemachtigd alle verdere noodzakelijke stappen te
ondernemen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
instrumenterend notaris, grondenbank, financieel beheerder, financiële dienst, secretaris
***
O.P.5 Secretariaat. Eigendom, gelegen Kelleveld. Verlenging
samenwerkingsovereenkomst m.b.t. serre-onderhoud en -beheer met vzw
3WPlus Sociale Werkplaats.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys stelt dat het een goed project betreft en informeert naar de huidige
stand van zaken. Hij vraagt eveneens naar de reden om de duurtijd van de
overeenkomst te beperken tot één jaar.
Mevr. Els Uytterhoeven verwijst naar de samenwerkingsovereenkomst met Solheide, die
eveneens afloopt eind 2016.
Dhr. Wim Laureys vraagt naar de eventuele verkavelingsintenties.
Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat het perceel zich situeert in het woonuitbreidingsgebied
en omtrent de ontwikkeling pas een uitspraak kan gedaan worden bij de aanvraag tot het
bekomen van het principieel akkoord.
Hij geeft nog aan dat de gemeente ook uitkijkt naar een mogelijke aankoop van een
ander serreproject.
Dhr. Wim Laureys geeft aan dat hij zou betreuren dat het terrein verkaveld wordt na al
het goede werk dat hier geleverd werd.
Voorgeschiedenis
•
•

29 juni 2009: beslissing van de gemeenteraad tot aankoop van een perceel grond,
gelegen in de Kelleveldstraat met het oog op het realiseren van het gemeentelijk
woonbeleid en/of het realiseren van een serreproject;
31 januari 2011: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan een ontwerp van
concessie-overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een sociaal
tewerkstellingsproject. De overeenkomst wordt afgesloten met de vzw 3wplus
Sociale Werkplaats, Brusselsesteenweg 617, 1731 Asse.
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Feiten en context
De overeenkomst met de vzw 3WPlus strekt er toe de druivenserres op de site Kelleveld,
eigendom van het gemeentebestuur, te renoveren, onderhouden, ze in huur te geven
voor bewerking door geïnteresseerde inwoners en deze huurders te begeleiden bij de
bewerking. Het project geldt op deze manier ook als een erfgoedproject gezien ze de
instandhouding van een aantal serres beoogt.
De huidige overeenkomst loopt af op 31 december 2015. Er is niet voorzien in een
stilzwijgende verlenging.
Juridische gronden
Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 en 43.
Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Het is noodzakelijk dat de site verder beheerd en onderhouden wordt. Dit kadert in de
erfgoedinspanningen die het bestuur levert.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

€ 25.000

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met vzw
3WPlus Sociale Werkplaats, zoals gevoegd in bijlage, met betrekking tot de uitvoering
van een sociaal tewerkstellingsproject ten voordele van de gemeente Hoeilaart.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere uitvoering van
deze beslissing.
Artikel 3
Een uittreksel van deze beslissing over te maken aan vzw 3WPlus Sociale Werkplaats,
aan de financiële dienst, de technische dienst en de milieudienst.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
vzw 3WPlus Sociale Werkplaats,
intern: financiële dienst, technische dienst, milieudienst
***
O.P.6 Vrije tijd. Gemeentelijke infrastructuur. Goedkeuring huishoudelijk
reglement voor de verhuur.
DE RAAD,
Dhr. Marc Vanderlinden verwijst naar het naast elkaar bestaan van verschillende
reglementen.
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Ook omdat er vanuit de raden vragen tot wijzigingen kwamen is er werk gemaakt van
een eenvormig verhuurreglement.
Hij geeft aan dat er in dit reglement gewerkt wordt met 5 gebruikersgroepen, waarbij
vooral de groepen A en B voorrang krijgen voor het gebruik van de infrastructuur.
Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat de adviesorganen op korte termijn verzocht werden
om advies uit te brengen en de adviezen grotendeels weerhouden werden. Hieromtrent
werd ook al gecommuniceerd met de adviesverlenende organen.
Dhr. Marc Vanderlinden geeft nog aan dat de prijszetting aangeeft welk type activiteiten
bij voorkeur in welke zaal zouden geprogrammeerd worden.
De ingangsdatum van het reglement is voorzien op 1 januari 2016.
Dhr. Jan Van Assche is de mening toegedaan dat het reglement slecht in elkaar steekt en
hekelt tevens de manier waarop er advies werd ingewonnen.
Hij verwijst in de dit verband naar de afsprakennota-Wakkere Burger en is van oordeel
dat dit reglement niet ter stemming kan voorgelegd worden.
Hij is bijkomend de mening toegedaan dat het reglement veel onduidelijkheden bevat en
er bepalingen, o.a naar toegelaten aantallen bezoekers toe, ontbreken.

Dhr. Wilfried Van Raemdonck vervoegt de zitting.

Dhr. Jan Van Assche begrijpt ook de aanpassing van het artikel in verband met het
taalgebruik niet. Hij is de mening toegedaan dat het voorgestelde artikel behouden had
moeten blijven.
Hij kan zich vinden in het principe van de betaling van veroorzaakte kosten, maar stelt
dat er momenteel wel geen oplevering na de activiteiten voorzien is. Hij is bijkomend de
mening toegedaan dat aan de vaste gebruikers geen borg dient te worden gevraagd.
Ook de begrippen 'overmacht' en 'uitzonderlijke manifestaties' dienen zijn inziens
duidelijk gedefinieerd te worden.
Hij informeert nog naar de regeling inzake de betaling van de billijke vergoeding en
vraagt niet tot stemming van dit punt over te gaan, temeer daar de Cultuurraad slechts
één dag om advies uit te brengen.
Mevr. Els Uytterhoeven deelt mee dat er aan een wachtdienstregeling gewerkt wordt.
Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat het gemeentebestuur de billijke vergoeding voor
het gehele gemeenschapscentrum ten laste neemt en dus niet langer enkel voor de
theaterzaal.
Hij geeft nog aan dat een voorstel tot herorganisatie op het college van 21 december
voorgelegd zal worden.
De modaliteiten van de borgstelling acht hij bespreekbaar, in overleg met de financieel
beheerder.
Hij erkent de korte reactietijd.
Hij acht stemming echter noodzakelijk, gelet op de voorziene datum van inwerkingtreding
van het reglement, te weten 1 januari 2016 en verontschuldigt zich indien de
adviestermijn te kort was voor de cultuurraad.
Dhr. Jan Van Assche informeert naar het standpunt van Pro Hoeilaart.
Dhr. Wilfried Van Raemdonck geeft aan achter dit reglement te staan, ook qua timing,
omdat er zaken waren die tot spoed noopten. Hij stelt dat veel elementen al langer
gekend waren.
Dhr. Klaas Geers acht de timing ongelukkig, doch is ook de mening toegedaan dat 6
maanden wachten geen optie is.
Dhr. Marc Vanderlinden wijst op de mogelijkheid tot tussentijdse evaluatie.
Dhr. Michel Joly is de mening toegedaan dat het huiswerk niet goed gemaakt werd.
Mevr. Eva De Bleeker is de mening toegedaan dat het reglement niet enggeestig of
allesomvattend moest zijn.
Dhr. Wim Laureys vraagt dat hem het antwoord op de adviezen van de raden zou worden
overgemaakt.
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Voorgeschiedenis
•
•

beslissing gemeenteraad van 28 september 2015, houdende goedkeuring van het
erkenningsreglement van de verenigingen
beslissing gemeenteraad van 28 september 2015, houdende goedkeuring van het
uitleenreglement met betrekking tot de gemeentelijke materialen.

Feiten en context
Een actualisering van de huishoudelijk reglementen met betrekking tot de gemeentelijke
infrastructuur, dringt zich op en werd in het vooruitzicht gesteld naar aanleiding van de
bespreking van het nieuw erkenningsreglement en het nieuw uitleenreglement.
Juridische gronden
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43 § 2, 2°

Advies
•
•
•
•
•
•

Advies van de Cultuurraad de dato 27 november 2015;
Advies van de Raad van Beheer van het gemeenschapscentrum Felix Sohie de
dato 2 december 2015;
Advies van de Sportraad de dato 3 december 2015;
Advies van de Jeugdraad de dato 2 december 2015;
Advies van de Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur de dato 25 november
2015;
Advies van de Seniorenraad de dato 2 december 2015.

Argumentatie
Een actualisatie van de huishoudelijk reglementen voor de verhuur van gemeentelijke
infrastructuur drong zich op. Het voorliggend reglement vervangt alle bestaande
huishoudelijke reglementen van de diverse gemeentelijke gebouwen die voor gebruik en
verhuur ter beschikking gesteld worden van derden.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 6 stemmen tegen; 1 onthouding;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het huishoudelijk reglement voor de verhuur van
gemeentelijke infrastructuur, zoals gevoegd in bijlage.
Artikel 2
Het huishoudelijk reglement is van toepassing met ingang van 1 januari 2016. Aanvragen
tot gebruik van de gemeentelijke infrastructuur, ingediend voor 1 januari 2016, worden
afgehandeld in toepassing van de bepalingen van de bestaande huishoudelijk
reglementen.
Artikel 3
Het huishoudelijk reglement wordt geëvalueerd na één jaar werking.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
dienst vrije tijd, financiële dienst.
***
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O.P.7 Personeel. Rechtspositieregeling. Goedkeuring wijziging.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

23 november 2012: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit
van de Vlaamse Regering van 7 december 2007.
25 maart 2013: Beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de
rechtspositieregeling.
08 juni 2015: Koninklijk Besluit tot verhoging van het maximumbedrag van de
maaltijdcheques met 1 euro.

Feiten en context
Het Koninklijk Besluit van 8 juni 2015 laat de werkgever toe om de waarde van de
maaltijdcheque met 1 euro te verhogen, van 7 euro naar 8 euro. De
werkgeverstussenkomst stijgt van 5,90 naar 6,90 euro.
De persoonlijke bijdrage van de werknemer wijzigt niet en blijft 1,10 euro.
Deze nieuwe bedragen zijn van toepassing op de maaltijdcheques die worden toegekend
vanaf 1 januari 2016.
Juridische gronden
•
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42 en 105 §1.
Koninklijk Besluit van 8 juni 2015 tot verhoging van het maximumbedrag van de
maaltijdcheques met 1 euro.

Advies
Positief advies van de vakbonden van 4 december 2015.
Argumentatie
De verhoging van het maximumbedrag van de maaltijdcheques dient als wijziging
opgenomen te worden in de rechtspositieregeling van het gemeentebestuur.
Financieel advies
De kostprijs verbonden aan deze verhoging bedraagt 14.000 euro per jaar.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1:
De raad hecht goedkeuring aan de rechtspositieregeling, zoals gevoegd in bijlage.
Artikel 2:
Een afschrift van deze beslissing zal worden gezonden aan de Gouverneur van de
Provincie Vlaams-Brabant, in toepassing van artikel 253 § 1 van het Gemeentedecreet.
Verantwoordelijke ambtenaar: Peggy Wauters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Personeelsdienst, financiële dienst, Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant
***
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O.P.8 OCMW. Budgetwijziging nr 2/2015. Kennisname.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Brief van het OCMW van 19 november 2015, ref UIT 15 1155, houdende
toezending van budgetwijziging nr 02 van het exploitatiebudget 2015.

Feiten en context
Het budget en de budgetwijzigingen van het OCMW dienen aan de gemeente te worden
overgemaakt in toepassing van artikel 255 van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
In zitting van 16 november 2015 keurde de OCMW-raad een wijziging aan het budget
goed.
Juridische gronden
•

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 150, 156 en 255, 4°.

Advies
/
Argumentatie
De wijziging van het budget heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. Als
dusdanig dient er enkel kennis van te worden gegeven aan de gemeenteraad.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de budgetwijziging nr 02 van het budget 2015van het OCMW,
zoals goedgekeurd door de OCMW-raad, in zitting van 16 november 2015.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
OCMW, financiële dienst.
***
O.P.9 OCMW. Meerjarenplan 2016-2019/budget 2016. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

Besluit van de OCMW-raad van 16 november 2015 houdende goedkeuring van het
meerjarenplan 2016-2019 en het budget 2016.
Brief van het OCMW van 19 november 2015, houdende toezending van het
meerjarenplan 2016-2019 / budget 2016.
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Feiten en context
In het kader van artikel 255 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, dient aan de gemeente
een exemplaar van het meerjarenplan 2016-2019 / budget 2016 te worden
overgemaakt.
Juridische gronden
•
•

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 148 en 150.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Advies
/
Argumentatie
Aan de raad wordt voorgesteld het meerjarenplan 2016-2019 en het budget 2016 goed
te keuren.
Zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge zijn positief gedurende de
volledige looptijd van het meerjarenplan.
De gemeentelijke bijdrage evolueert als volgt:
2016: 1.358.063 euro
2017: 1.377.828 euro
2018: 1.424.862 euro
2019: 1.463.086 euro
Financieel advies

Financiële gevolgen
voorzien
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2016-2019 en het budget 2016, zoals
vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 16 november 2015.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de OCMW-raad.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Wilfried Van Raemdonck
Uittreksel voor:
OCMW-raad, financiële dienst.
***
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O.P.10
Financiën. Naschools onderwijs. Beslissing tot terugbetaling
cursusgelden 'Nederlands voor anderstaligen'.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

1 september 1986: fusie van de scholen voor sociale promotie van de gemeenten
Hoeilaart en Tervuren.
27 september 2001: invoering van een reglement omtrent de terugbetaling van
de persoonlijk gedragen inschrijvingsgelden voor de cursus 'Nederlands voor
anderstaligen'.
Beslissing van de gemeenteraad van 1 december 2014 tot bestendiging van de
fusie.

Feiten en context
De beslissing tot terugbetaling van de persoonlijk gedragen inschrijvingsgelden voor de
cursus 'Nederlands voor anderstaligen' wordt jaarlijks hernieuwd.
Juridische gronden
•
•

Decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 1987.
Artikel 42 van het Gemeentedecreet.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente Tervuren treedt op als inrichtende macht in het kader van de organisatie
van het naschools onderwijs. Tot de modaliteiten van de overeenkomst behoort de
concrete organisatie van cursussen in de vestigingsplaats van Hoeilaart (gelegen in het
gemeenschapscentrum Felix Sohie).
Er wordt inschrijvingsgeld aangerekend voor alle cursussen. Het inschrijvingsgeld van de
cursisten te Hoeilaart komt toe aan de gemeente Hoeilaart.
De gemeente Hoeilaart wenst blijvende inspanningen te leveren voor het stimuleren van
anderstaligen tot het volgen van de taalcursus 'Nederlands voor anderstaligen' en hen
alzo de mogelijkheid te bieden maximaal deel te nemen aan het lokale
gemeenschapsleven.
Een deel van het betaalde inschrijvingsgeld kan terugvloeien naar de cursisten teneinde
het volgen van de cursus aan te moedigen.
De huidige reglementering voorziet in een tussenkomst tot en met 31 december 2015.
Het is wenselijk deze tussenkomst te hernieuwen voor het jaar 2016.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien.

649 1 0008-0830

€ 4000

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen kan, binnen de perken van de beschikbare
budgetten, en voor een periode van 1 jaar, een tussenkomst toekennen in de
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cursusgelden voor de cursus 'Nederlands voor anderstaligen', zoals georganiseerd door
het Centrum voor Volwassenenonderwijs te Hoeilaart.
Artikel 2
Het doel van de toekenning van een tussenkomst is het bevorderen van de deelname aan
de taalcursus 'Nederlands voor anderstaligen', met het oog op het creëren van een
maximale mogelijkheid tot deelname aan het lokale gemeenschapsleven.
Artikel 3
De tussenkomst wordt toegekend aan alle personen die ingeschreven zijn in het
bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Hoeilaart en dit na afloop van het
schooljaar, op voorlegging van een attest van geregelde deelname aan de cursus
'Nederlands voor anderstaligen' en van het bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld
door de aanvrager van de tussenkomst.
Artikel 4
De tussenkomst bedraagt 100% van het betaalde inschrijvingsgeld voor het betrokken
schooljaar.
Artikel 5
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2016.
Artikel 6
Onderhavige beslissing is onderworpen aan het algemeen toezicht.
Verantwoordelijke ambtenaar: Marijke De Rudder
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
intern: dienst Sociaal Beleid (Marijke De Rudder), financieel beheerder Kris Philips
CVO Tervuren, gemeentebestuur Tervuren,
***
O.P.11
Financiën. Toelagen aan verenigingen. Beslissing tot vrijstelling
van de verplichtingen voorgeschreven door de wet van 14 december 1993.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Het budget 2016 werd onderworpen aan de gemeenteraad van 16 december 2015.
Het budget voorziet in toelagen die zullen worden uitgekeerd ten gunste van
verenigingen.
Artikel 9 van de wet van 14 november 1983 bepaalt dat de verstrekker - voor toelagen
met een waarde tussen de 1.239,47 euro en de 24.789,35 euro - de trekker geheel of
gedeeltelijk kan vrijstellen van de door de wet voorgeschreven verplichtingen, behalve
dat de trekker de toelage moet gebruiken voor het doel waarvoor ze is toegekend en dit
gebruik moet rechtvaardigen.
Juridische gronden
•

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen, inzonderheid artikels 3 en 9.

Advies
/
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Argumentatie
Ingevolge de werkzaamheden tot het opmaken van het budget 2016, dat in toelagen ten
gunste van de verenigingen voorziet, is het aangewezen de verenigingen voor het
dienstjaar 2016 vrij te stellen van de verplichtingen, voorgeschreven door de wet van 14
november 1983.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
De begunstigde vereniging of rechtspersoon, waarvoor een krediettoelage wordt
uitgekeerd in het budget 2016, worden vrijgesteld van de door de wet van 14 november
1983 voorgeschreven verplichtingen inzake controle op de toekenning en op de
aanwending.
Artikel 2
In uitvoering van artikel 3 van de betreffende wet, zal de rechtvaardiging van de
toegekende toelage op eerste verzoek van het college van burgemeester en schepenen
dienen verstrekt te worden.
Artikel 3
De toelage dient alleszins aangewend te worden voor het doel dat door de vereniging of
rechtspersoon wordt nagestreefd.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
intern: financiële dienst
***
O.P.12
bijdrage.

Financiën. Werkingskosten zwembad Overijse. Vaststelling

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Het zwembad van Overijse oefent een bovenlokale functie uit en wordt ook gebruikt door
bezoekers uit Hoeilaart.
De gemeente komt reeds sinds 1 oktober 2002 tussen in de werkingskosten van het
zwembad van Overijse, onder bepaalde voorwaarden.
Juridische gronden
•
•

Artikel 42 van het Gemeentedecreet.
26 september 2002: beslissing van de gemeenteraad tot tussenkomst in de
werkingskosten van het zwembad, jaarlijks hernieuwd tot op heden.

Advies
/
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Argumentatie
Het is redelijk de tussenkomst verder te zetten tijdens het jaar 2016, mits handhaving
van de bestaande voorwaarden.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

649 40007-0740

€ 37.184

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
De raad beslist tussen te komen in de werkingskosten van het gemeentelijk zwembad
van Overijse.
Artikel 2
De bijdrage van de gemeente Hoeilaart in deze werkingskosten wordt vastgesteld op
37.184 euro op jaarbasis.
Artikel 3
De bijdrage wordt toegekend onder volgende voorwaarden:
• gebruik van het gemeentelijk zwembad voor inwoners, scholen en groepen van de
gemeente Hoeilaart aan dezelfde tarieven als deze geldig voor inwoners, scholen
en groepen van de gemeente Overijse;
• de gemeente Overijse informeert de gemeente Hoeilaart op regelmatige
tijdstippen over de evolutie van de bezetting van het zwembad.
Artikel 4
De bijdrage wordt toegekend voor het jaar 2016. De gemeente Overijse verbindt er zich
toe de tarieven van het zwembad niet te wijzigen tijdens deze periode. Na afloop van
deze periode zal een evaluatie gebeuren.
Artikel 5
De nodige kredieten worden voorzien in het budget 2016.
Artikel 6
Afschrift zal worden overgemaakt aan het gemeentebestuur van Overijse en aan de
gemeentelijke financiële dienst.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
intern: financiële dienst; gemeente Overijse
***
O.P.13
Financiën. Premiereglement tussenkomst kostprijs
aankoop/plaatsing technopreventief beveiligingsmateriaal. Hernieuwing voor
het jaar 2016.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys stelt dat het reglement ook toepasselijk zou moeten zijn op
elektronische systemen.
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Voorgeschiedenis
De premie ter aanmoediging van de beveiliging van woningen tegen inbraak door
tussenkomst in de aankoop en/of installatie van technopreventieve maatregelen dient
jaarlijks te worden hernieuwd.
Feiten en context
De gemeente wenst de nodige stimuli te blijven geven teneinde haar inwoners
technopreventieve maatregelen te laten nemen om inbraken te voorkomen.
Juridische gronden
Artikel 42 van het Gemeentedecreet.
Advies
/
Argumentatie
Het premiereglement dient te worden hernieuwd voor het jaar 2016.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen kan, binnen de perken van de beschikbare
budgetten en voor een periode van een jaar, een eenmalige premie toekennen voor de
installatie van technopreventieve maatregelen ter beveiliging van woningen gelegen op
het grondgebied van de gemeente.
Artikel 2
1) Met de premie wordt in dit reglement bedoeld: de gedeeltelijke terugbetaling van
de gemaakte kosten van aankoop en/of installatie van technopreventieve
middelen voor de beveiliging van woningen tegen inbraak.
2) Met woning wordt in dit reglement bedoeld: het huis of het appartement gebruikt
voor private huisvesting, gelegen op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 3
Het doel van de toekenning van een premie is de woningen gelegen op het grondgebied
van de gemeente daadwerkelijk en grondig te beveiligen om inbraken te voorkomen.
Artikel 4
De premie wordt toegekend aan alle personen die huurder of eigenaar zijn van de woning
waarvoor de premie wordt aangevraagd.
Artikel 5
De premie bedraagt 25% van de aankoop- en/of installatiekosten uitgevoerd tussen 1
januari 2016 en 31 december 2016 en dit met een maximumbedrag van 250 euro
(forfaitair) per woning.
Artikel 6
1) De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele
woning en moeten het risico op inbraak voor de hele woning verkleinen. Dit houdt
in dat alle toegangen tot de woningen moeten beveiligd worden.
2) De maatregelen die in aanmerking komen moeten gericht zijn op de verbetering
van de organisatorische en fysieke beveiliging van de woningen.
3) De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische
alarmsystemen.
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Artikel 7
De premie wordt aangevraagd door de bewoner of door de eigenaar van de woning.
Artikel 8
Om in aanmerking te komen voor de premie is, voorafgaand aan de aankoop en de
installatie van bijkomende beveiligingsmaatregelen, advies van een politiedienst
behorend tot de Politiezone Druivenstreek noodzakelijk. Dit advies moet verplicht worden
gegeven aan eenieder die hierom verzoekt. Het advies beperkt zich tot aanbevelingen
over de te nemen maatregelen die in aanmerking komen voor een premie. Dit wordt in
een kort verslag bij het aanvraagdossier gevoegd.
Artikel 9
De aanvragen worden gecentraliseerd bij de diensten van de Politiezone Druivenstreek.
1) De premie kan enkel aangevraagd worden voor kosten gemaakt na de
inwerkingtreding van dit reglement. De aanvraag moet gebeuren voor de aankoop
en/of installatie van de bijkomende beveiliging.
2) De politiediensten voeren technische en administratieve controles uit.
De technische controle omvat de daadwerkelijke controle ter plaatse ten einde na
te gaan of de getroffen veiligheidsmaatregelen de maatregelen zijn die het
voorwerp uitmaken van de premieaanvraag en/of het braakwerend effect
betrekking heeft op de gehele woning.
De administratieve controle omvat enerzijds een controle van de bewijsstukken,
dit wil zeggen de facturen op hun echtheid controleren (kopies van de facturen
worden bij het dossier gevoegd) en anderzijds de controle of de periode van
aanvraag werd gerespecteerd.
3) De politiediensten maken verslag op van de controles. Het verslag en het advies
betreffende het al dan niet toekennen van de premie wordt overgemaakt aan het
college van burgemeester en schepenen dat beslist over de toekenning van de
premie.
4) De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt ter kennis
gebracht aan de aanvrager van de premie. Een weigering moet gemotiveerd
worden.
Artikel 10
Premies die werden uitbetaald op basis van een
teruggevorderd worden, ongeacht eventuele vervolging.

bedrieglijke

aanvraag

zullen

Artikel 11
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2016.
Artikel 12
Onderhavige beslissing is onderworpen aan het algemeen toezicht.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intern: financiële dienst, financieel beheerder, diensthoofd technische dienst, dienst
stedenbouw, dienst lokale economie
- Politiezone Druivenstreek, t.a.v. Korpschef John Van Erck, Brusselsesteenweg 149 g,
3090 Overijse
***
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O.P.14
Financiën. Premiereglement tussenkomst in de aanleg van
voetpaden op openbaar domein. Hernieuwing voor dienstjaar 2016.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
De premie ingevoerd met betrekking tot de aanleg van voetpaden op het openbaar
domein dient jaarlijks te worden hernieuwd.
Feiten en context
De gemeente wenst de aanleg van uniforme voetpaden aan te moedigen.
Juridische gronden
Artikel 42 van het Gemeentedecreet.
Advies
/
Argumentatie
Het premiereglement dient te worden hernieuwd voor het jaar 2016.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
Er wordt voor het dienstjaar 2016 een premie ingevoerd met betrekking tot de aanleg
van voetpaden op het openbaar domein. De aanleg gebeurt op initiatief van de eigenaar
van de aanpalende eigendom.
Artikel 2
De aanvraag tot aanleg en tot het bekomen van een eventuele premie dient voor de
uitvoering van de werken schriftelijk gericht te worden aan het college van burgemeester
en schepenen, en dient gesteld te worden op het formulier dat daartoe ter beschikking
zal gesteld worden aan de aanvragers op de gemeentelijke technische dienst.
Artikel 3
De verschuldigde premie zal berekend worden op basis van een vaste eenheidsprijs per
vierkante meter die voor het dienstjaar 2016 vastgelegd wordt op maximum 21 euro.
Het maximumbedrag van de premie per eigendom wordt voor het dienstjaar 2016
vastgelegd op 630 euro, onafgezien van het aantal aan te leggen vierkante meter
voetpad. Voor de berekening van de uit te betalen premie dient rekening gehouden te
worden met de bepalingen van artikel 12.
Artikel 4
Het aan te leggen voetpad dient inzake afmetingen aan de volgende voorwaarden te
voldoen: de minimumlengte beloopt 5m; de minimumbreedte beloopt 1,50m (tenzij de
afstand tussen de rooilijn en de rijweg kleiner is); de minimum aan te leggen oppervlakte
bedraagt 10 m².
Artikel 5
De aanleg van het voetpad dient minstens te omvatten:
• het opbreken van de bestaande verharding en het wegvoeren van alle
afbraakmateriaal;
• het uitvoeren van de vereiste grondwerken, met inbegrip van het wegvoeren van
de overtollige grond;

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 16 december 2015

•

het plaatsen van betonstraatstenen met als afmetingen 220 mm x 110 mm of 220
mm x 220 mm. De dikte bedraagt minimaal 80 mm. De betonstraatstenen worden
gelegd op een fundering met een dikte van minstens 0,12 m dikte bestaande uit
gestabiliseerd zand met een cementgehalte van minstens 100 kg per m³ zand,
aangevuld met een legbed van minstens 3 cm dikte. Ter plaatse van inritten die
door vrachtwagens kunnen gebruikt worden, bedraagt de dikte van deze
funderingslaag
minstens
0,15
m.
De
betonstraatstenen
worden
in
halfsteensverband geplaatst. De dwarshelling bedraagt maximaal 1,5 %. De
aanleg gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van het typebestek 250
(laatste versie) en conform bepalingen vervat in de bouwverordening op de
aanleg van voetpaden.

Artikel 6
De betonstraatstenen dienen te beantwoorden aan de norm NBN EN 1338
'Betonstraatstenen'. Ze dienen tevens het keurmerk BENOR te dragen. De randen van de
slijtlaag zijn voorzien van een afschuining of velling.
Artikel 7
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat teneinde uniforme voetpaden te bekomen de aanleg
van het voetpad uitsluitend dient te gebeuren met het in artikel 5 vermelde type van
betonstraatstenen. Decoratieve betonstraatstenen allerhande worden niet toegelaten,
ook niet ter plaatse van de garage-inritten. Er wordt geen premie uitbetaald op
voetpaden die hetzij deels, hetzij totaal met andere soorten van betonstraatstenen zijn
aangelegd.
Artikel 8
De verplaatsing van door de aanvrager aangelegde of bestaande private afvoerleidingen
en dergelijke, evenals noodzakelijk geachte aanpassingen van dorpels, kelderopeningen,
afsluitingen, hoogtepeilen van op- en afritten, welke vereist zijn om een goede aanleg
van het voetpad te verwezenlijken, conform met de bouwverordening betreffende het
aanleggen, vernieuwen of herstellen van voetpaden, zullen dienen uitgevoerd worden
door de aanvrager. De kosten vallen integraal ten laste van de aanvrager.
Artikel 9
De eventuele herplaatsing of vervanging van boordstenen, greppels en straatgoten valt
ten laste van de gemeente, en dient door de gemeentelijke technische dienst te worden
uitgevoerd.
Artikel 10
Vooraleer de werken worden aangevat zal:
• door de gemeentelijke technische dienst aan tegensprekelijke plaatsbeschrijving
worden opgesteld van het bestaande voetpad;
• tussen het gemeentebestuur en de aanvrager een schriftelijke overeenkomst
worden afgesloten waarbij de aanvrager zich dient te verbinden tot de strikte
naleving van de bouwverordening, van de beschikkingen en voorwaarden van het
onderhavig reglement, en van de realisatie van het aangevraagd voetpad.
Artikel 11
De verschuldigde premie zal pas worden uitbetaald nadat de werken conform worden
geacht met de afgesloten overeenkomst, waarvan sprake onder artikel 10 hierboven. Het
college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor het uitgevoerde
werk te weigeren, en de premie niet uit te betalen.
Artikel 12
De werken dienen uitgevoerd te worden door een aannemer. De uitbetaling van de
premie kan slechts geschieden na voorlegging van een conforme factuur met betrekking
tot de uitgevoerde werken, opgesteld door de aannemer en op naam van de aanvrager
van de premie.
De premie wordt berekend op basis van de eenheidsprijs vastgelegd onder artikel 3 en
rekening houdende met het vermelde plafond. Indien uit de voorgelegde factuur zou
blijken dat het aangelegde voetpad zou uitgevoerd zijn voor een prijs kleiner dat 35 euro
per vierkante meter, btw inbegrepen, dan zal de eenheidsprijs voor de berekening van de
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premie beperkt worden tot de helft van de factuurprijs. Bij deze berekening mogen de
kosten met betrekking tot de eventueel uitgevoerde werken opgesomd onder artikel 8,
niet in aanmerking worden genomen.
Artikel 13
De uitbetaling van de premie geschiedt binnen de zestig kalenderdagen na acceptatie
van de uitgevoerde werken door de gemeentelijke technische dienst.
Artikel 14
In geen geval kan de toegekende premie enig recht in zich houden met betrekking tot de
private toeëigening van de goederen behorende tot het gemeentelijk patrimonium.
Artikel 15
Na de uitvoering van de werken zullen geen opbraakwerken mogen worden uitgevoerd
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur.
Artikel 16
Het premiereglement komt niet in aanmerking voor de aanleg van voetpaden in straten
waarvan de algehele heraanleg wordt voorzien binnen een termijn van 5 jaar.
Artikel 17
De premie kan slechts één maal per eigendom toegekend worden.
Artikel 18
De onderhavige
overgemaakt.

reglementering

zal

aan

de

toezichthoudende

overheid

worden

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intern: financiële dienst, financieel beheerder, diensthoofd technische dienst, dienst
stedenbouw
***
O.P.15
Financiën. Belasting op de afgifte van verkavelingsvergunningen.
Hernieuwing voor de periode 2016 tot en met 2018.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting op de afgifte van verkavelingsvergunningen, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 3 december 2012, vervalt op 31 december 2015.
Juridische gronden
•
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.

Advies
/
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Argumentatie
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor de periode 2016 tot en met
2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Er wordt, voor een termijn ingaand op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december
2018, ten behoeve van de gemeente Hoeilaart een belasting geheven op de afgifte van
verkavelingsvergunningen.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de persoon die de aanvraag doet.
Artikel 3
Het bedrag van deze belasting wordt vastgesteld op 124 euro per kavel.
De belasting is eveneens
verkavelingswijziging.

verschuldigd

voor

de

bijkomende

kavels

in

een

Een nieuw gecreëerde kavel met een gebouw op, dat nog niet voor bewoning in gebruik
is, wordt aanzien als een nieuwe bouwkavel.
Artikel 4
Indien de aanvraag onderworpen is aan een onderzoek de commodo et incommodo
waarbij de eigenaars van percelen door de vergunningverlenende overheid aangetekend
dienen in kennis gesteld te worden, is de aanvrager een bijkomende belasting ten
bedrage van 5 euro per aangetekende zending verschuldigd.
Artikel 5
Deze belasting dient bij de afgifte van de verkavelingsvergunning betaald te worden in
handen van de financieel beheerder, die hiervan een ontvangstbewijs zal opstellen.
Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk
eisbaar.
Artikel 6
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en
worden gemotiveerd. De indienen kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de datum van de contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een
kalenderdagen na de indiening ervan.

ontvangstbewijs

afgeleverd,

binnen

vijftien

Artikel 7
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en
invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek
en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
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inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op inkomsten
betreffen.
Artikel 8
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst (rekendienst), dienst RO, dienst communicatie, website
***
O.P.16
Financiën. Belasting op het opruimen van sluikstorten.
Hernieuwing voor de periode 2016-2018.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys informeert of er veel sluikstorten vastgesteld worden.
Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan dat het moeilijk is om sluikstorters te betrappen.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting op het opruimen van het afval afkomstig van sluikstorten, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 januari 2013, vervalt op 31
december 2015.
Juridische gronden
•
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.

Advies
/
Argumentatie
De belasting op het opruimen van het afval afkomstig van sluikstorten dient te worden
hernieuwd voor de periode 2016-2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
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Artikel 1
Er wordt voor een termijn ingaand op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december 2018
een belasting geheven op het opruimen, door of in opdracht van de gemeente, van het
afval afkomstig van sluikstorten.
Artikel 2
Het tarief van de belasting wordt vastgesteld op een basisbedrag van 250 euro, te
vermeerderen met 100 euro, enerzijds per kilogram, anderzijds per 0,01 m³ gesluikstort
afval, waarbij elke begonnen belastbare eenheid voor een volledige eenheid wordt
genomen.
Artikel 3
De belasting is solidair verschuldigd, naargelang van het geval, door:
1) diegene die sluikstort of de voor hem burgerlijk aansprakelijke rechtspersoon,
werkgever, ouder of voogd, bewaarder, enz…;
2) door de bestuurder van het voertuig waarmee het gesluikstort afval werd
vervoerd of door de houder van de nummerplaat van dat voertuig;
3) door de bewoner, huurder of eigenaar van het gebouw of van het perceel waarop
of waarbij het afval wordt gesluikstort.
Artikel 4
De belasting is eisbaar zodra het belastbaar feit is vastgesteld en de opruiming is
geschied.
Artikel 5
De belasting wordt ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve aanslag betekent het college van burgemeester
en schepenen, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze
procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling
van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingschuldige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen volgend op de
datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.
Artikel 6
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze
belasting bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift wordt schriftelijk ingediend, ondertekend en gemotiveerd.
Op straffe van verval wordt het bezwaarschrift met de post verzonden of overhandigd
aan het gemeentebestuur binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag
volgend op de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat.
Een ontvangstmelding van het bezwaarschrift wordt afgeleverd binnen 15 kalenderdagen
na de indiening ervan.
Enkel indien de belastingschuldige, of zijn vertegenwoordiger, er uitdrukkelijk om heeft
verzocht dient een hoorzitting te worden georganiseerd.
Artikel 7
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en
invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek
en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en
met 9bis (rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten
betreffen.
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Artikel 8
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst (rekendienst), dienst Communicatie, website
***
O.P.17
Financiën. Belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten
van grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de gemeente.
Hernieuwing voor de periode 2016-2018.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van grafkelders en op de
begraving van personen vreemd aan de gemeente, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 21 januari 2013, vervalt op 31 december 2015.
Juridische gronden
•
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.

Advies
/
Argumentatie
De belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van grafkelders en op de
begraving van personen vreemd aan de gemeente dient te worden hernieuwd voor de
periode 2016-2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Er wordt, voor een periode ingaand op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december
2018, een gemeentebelasting geheven op de ontgravingen, op het openen en sluiten van
de grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de gemeente, volgens de
volgende bepalingen:
•

Een belasting op de teraardebestelling of asverstrooiing op het gemeentelijk
kerkhof, van personen die buiten de gemeente overleden zijn en die niet hun
wettelijke woonplaats, noch hun gewone verblijfplaats in de gemeente hebben,
waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 450 euro.
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De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving of asverstrooiing
aanvraagt.
De belasting is niet verschuldigd op:
1) de begrafenissen van personen, die ter aarde worden besteld in
begraafplaatsen, welke het voorwerp uitmaken van een grondvergunning.
2) de begrafenissen van militairen en burgers, gestorven in dienst van het
vaderland.
•

Een belasting op de ontgravingen, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 750
euro.
De belasting is verschuldigd door de persoon die de machtiging tot ontgraven
vraagt.
De belasting is niet verschuldigd voor:
1) de ontgravingen die uitgevoerd worden op bevel van de gerechtelijke
overheden;
2) de ontgravingen die moeten geschieden op verzoek van het gemeentebestuur;
3) de ontgravingen van voor het vaderland gestorven militairen en burgers.

•

Een belasting op het openen en sluiten van grafkelders op het gemeentelijk
kerkhof om het bijzetten in de grafkelders mogelijk te maken, waarvoor het
bedrag wordt vastgesteld op 250 euro voor de opening en sluiten tesamen.
De belasting is verschuldigd door de persoon die om het openen en sluiten
verzoekt.
Deze vergoeding is niet verschuldigd voor de opening en sluiting uitgevoerd op
bevel van de gerechtelijke overheden of op het verzoek van het gemeentebestuur.

Artikel 2
De belasting moet contant worden betaald, op het ogenblik van de aanvraag tot
begraving, asverstrooiing, ontgraving of opening/sluiting van de grafkelder.
Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk
eisbaar overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zoals gewijzigd
bij decreet van 28 mei 2010.
Artikel 3
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en worden
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgende op de datum van verzending van
het aanslagbiljet of vanaf de datum van de contante inning.
Een ontvangstmelding van het bezwaarschrift wordt afgeleverd binnen 15 kalenderdagen
na de indiening ervan.
Artikel 4
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en
invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek
en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en
met 9bis (rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
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wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten
betreffen.
Artikel 5
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst (rekendienst), dienst Communicatie, website
***
O.P.18
Financiën. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter. Hernieuwing voor de periode 2016-2018.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 januari
2013, vervalt op 31 december 2015.
Juridische gronden
•
•
•
•

De grondwet, artikel 170 § 4.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de invordering en de
geschillenprocedures van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.

Advies
/
Argumentatie
De belasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter dient te worden hernieuwd voor de periode 2016-2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Er wordt, voor de dienstjaren 2016 tot en met 2018, een belasting gevestigd op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht
gaf aan de drukker om te drukken, of die de opdracht gaf om het gelijkgestelde product
te produceren. Wanneer deze persoon niet gekend is, is de belasting verschuldigd door
de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijk uitgever wordt vermeld.
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Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op 0,06 euro per bedeeld exemplaar. Behoudens
andersluidende en afdoende verantwoorde afgifte wordt de verspreiding geacht te zijn
gebeurd op een forfaitair aantal van 3.600 exemplaren.
Artikel 4
Van de belasting zijn vrijgesteld de publiekrechtelijke rechtspersonen, de door het
gemeentebestuur erkende adviesraden en de daarbij aangesloten verenigingen, de
politieke partijen alsmede, doch uitsluitend voor de publicaties die op de betrokken
verkiezing betrekking hebben, de kandidaten bij de gemeentelijke, provinciale,
gewestelijke, federale of Europese verkiezingen.
Artikel 5
Elke uitgever van een reclamedrukwerk kan per dienstjaar aanspraak maken op twee
vrijstelling van de belasting. Deze twee vrijstellingen gelden enkel voor de eerste twee
bedelingen van een reclamedrukwerk tijdens het dienstjaar.
Artikel 6
De belastingschuldige wordt belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur
beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 8
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 9
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet.
Een ontvangstmelding van het bezwaarschrift wordt afgeleverd binnen 15 kalenderdagen
na de indiening ervan.
Artikel 10
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en
invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek
en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten
betreffen.
Artikel 11
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 16 december 2015

Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst (rekendienst), dienst Communicatie, website
***
O.P.19
Financiën. Belasting op de stapelplaatsen van materialen.
Hernieuwing voor de periode 2016-2018.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys vraagt hem de lijst te bezorgen van de belastingplichtigen, opgenomen
op de rol dienstjaar 2015.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting op de stapelplaatsen van materialen, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 21 januari 2013, vervalt op 31 december 2015.
Juridische gronden
•
•
•
•

De grondwet, artikel 170 § 4.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de invordering en de
geschillenprocedures van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.

Advies
/
Argumentatie
De belasting, gevestigd op de stapelplaatsen van materialen, dient te worden hernieuwd
voor de periode 2016-2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Er wordt voor een periode, ingaand op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december
2018, een gemeentebelasting gevestigd op de stapelplaatsen van materialen.
Onder stapelplaats wordt verstaan elke niet-overdekte verzamelplaats.
Onder
•
•
•
•
•

materialen wordt verstaan:
hout onder diverse vormen (brandhout, boomstammen, biels, ...)
containers (open en gesloten)
bouwmaterialen
schroot
ongebruikte voertuigen
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Onder schroot wordt verstaan metaalafval en brokstukken van metalen voorwerpen,
ongeacht de restwaarde.
Onder ongebruikte voertuigen wordt verstaan voertuigen die niet meer kunnen gebruikt
worden, maar waarvan het koetswerk nog bestaat, of die nog bruikbaar kunnen gemaakt
worden of die nog dienstig kunnen zijn als onderdelen voor andere voertuigen.
Artikel 2
Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 0,40 euro per m², in functie
van de totale oppervlakte van het terrein waarop de stapelplaats op 1 januari van het
belastingjaar gevestigd is.
Artikel 3
Stapelplaatsen met een totale oppervlakte van minder dan 20 m² worden vrijgesteld van
de belasting.
Artikel 4
Professionele carrosseriebedrijven en autohandelaars worden van de belasting
vrijgesteld, in zover zij aantonen dat de stapelplaats dient voor de tijdelijke opslag van
voertuigen, bestemd om hersteld, hetzij vernietigd/gerecycleerd te worden.
Artikel 5
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de stapelplaats, terwijl de eigenaar van
het eigendom aansprakelijk is voor de betaling van de belasting. De jaarlijkse belasting is
verschuldigd op 1 januari van het belastingjaar.
Artikel 6
De belastingschuldige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat
door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erin vermelde vervaldatum moet
worden teruggestuurd.
De belastingschuldige die geen aangifte heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 15
januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de
aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Artikel 7
Bij gebrek aan aangifte of niet-tijdig ingediende aangifte, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingschuldige, wordt de
belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent
het College van Burgemeester en Schepenen aan de belastingschuldige, per aangetekend
schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop
de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het
bedrag van de belasting.
De belastingschuldige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum
van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden
ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar.
Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening
met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting en, in geval van herhaling binnen de twaalf maanden, met het dubbele van de
belasting, onverminderd de betaling van de belasting en de verwijlintresten. Het bedrag
van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 9
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
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Artikel 10
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaar met schriftelijk worden ingediend, ondertekend en worden gemotiveerd. De
indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet.
Een ontvangstmelding van het bezwaarschrift wordt afgeleverd binnen 15 kalenderdagen
na de indiening ervan.
Artikel 11
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), 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), 7 tot 9bis (rechtsmiddelen;
invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriuminteresten;
rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing
voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 12
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst (rekendienst), dienst Communicatie, website
***
O.P.20
Financiën. Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen.
Hernieuwing voor de periode 2016-2018.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 3 december 2012, vervalt op 31 december 2015.
Juridische gronden
•
•
•
•

De grondwet, artikel 170 § 4.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen.

Advies
/
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Argumentatie
De belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen dient te worden hernieuwd
voor de periode 2016-2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Er wordt, voor een termijn ingaand op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december
2018, een gemeentebelasting gevestigd op het bouwen, verbouwen, uitbreiden of
herbouwen van gebouwen.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de houder van de bouwvergunning. De eigenaar van
het gebouw is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting; ingeval van
onverdeeldheid zijn de onverdeelde eigenaars van het gebouw hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van de belasting.
Artikel 3
De belasting wordt berekend naar rato van het totaal volume van het gebouw, met
inbegrip van de buitenmuren en van de bruikbare ondergrondse gedeelten en van de
zolders, doch met uitsluiting van de eigenlijke grondvesten. De gemene muren worden
slechts voor de helft van hun dikte in aanmerking genomen.
Artikel 4 - vaststelling
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
• 0,60 euro per m³ voor de eerste 500 m³;
• 1,20 euro per m³ voor het volume begrepen tussen 500 m³ en 1000 m³;
• 2,00 euro per m³ voor het volume boven 1000 m³.
Zij is van toepassing zowel op het hoofd- als op de bijgebouwen, al dan niet rechtstreeks
met het hoofdgebouw verbonden, met uitzondering van de vrijstaande bijgebouwen
vermeld onder artikel 5.
Artikel 5 - uitzonderingen
Worden onderworpen aan een uniform tarief van 0,31 euro per m³ zonder
inhoudsbeperking:
• alle landbouwannexen (schuren, stallen, loodsen, serres, ...) al dan niet
afgescheiden van het woongedeelte;
• alle industriële loodsen, in zover er geen enkele woonfunctie in geïntegreerd is.
Artikel 6 - vrijstellingen
• het bouwen van gebouwen door de bouwmaatschappijen tot nut van het
algemeen;
• het bouwen van gebouwen die voldoen aan de voorwaarden door de gewestelijke
overheid gesteld voor het verlenen van premies en toelagen om niet voor het
bouwen en verbouwen, door het privaat initiatief, van woningen;
• de constructie en reconstructie van gebouwen bestemd voor de openbare diensten
van de staat, de gewesten, de provincie, de gemeenten en de ondergeschikte
besturen;
• het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van gebouwen zonder
winstoogmerk, die ofwel bestemd zijn voor de uitoefening van erediensten of van
onderwijs, ofwel aangewezen zijn als hospitalen, klinieken, dispensaria,
bejaardentehuizen of andere gelijkaardige welzijnsinrichtingen; voor wat de
toepassing van deze alinea betreft, wordt de betaling van de taks opgeschort
gedurende een periode van vijf jaar, aanvangend zodra het gebouw onder dak is
en voor zover uit een door het Schepencollege ingesteld onderzoek blijkt dat geen
lucratief doel wordt nagestreefd. Mocht deze situatie in de loop van bedoelde
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periode veranderen, dan is de taks onmiddellijk betaalbaar. Na aldus vijf jaar te
zijn opgeschort is de belasting niet meer eisbaar.
Artikel 7 - verminderingen
• voor gebouwen, opgericht op het grondgebied van twee gemeenten, wordt slechts
bouwbelasting geëist voor het gedeelte van de bouw dat werkelijk op het
grondgebied van Hoeilaart gelegen is;
• voor een woning, gebouwd door een groot gezin wordt de bouwbelasting
verminderd met 20%, 30%, 40% of 50% voor respectievelijk 3, 4, 5 of 6
kinderen en meer ten laste, waarvoor kinderbijslag wordt uitgekeerd.
Artikel 8
De belasting dient bij de afgifte van de bouwvergunning betaald te worden in handen van
de financieel beheerder die hiervoor een ontvangstbewijs zal opstellen.
Artikel 9
Bij gebrek aan contante betaling, wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze
onmiddellijk eisbaar.
Artikel 10
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de werkdag volgende op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de datum van contante inning.
Een ontvangstmelding van het bezwaarschrift wordt afgeleverd binnen 15 kalenderdagen
na de indiening ervan.
Artikel 11
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (gewijzigd
bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering
van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle),
4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten
betreffen.
Artikel 12
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst (rekendienst), dienst Communicatie, website
***
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O.P.21
Financiën. Belasting op de niet-bebouwde percelen, gelegen in een
niet-vervallen verkaveling, Hernieuwing voor de periode 2016-2018.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting op de niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling,
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 januari 2013, vervalt op 31
december 2015.
Juridische gronden
•
•
•
•

De grondwet, artikel 170 § 4.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen.

Advies
/
Argumentatie
De belasting op de niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling,
dient te worden hernieuwd voor de periode 2016-2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Er wordt, voor een termijn ingaand op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december
2018, een gemeentebelasting geheven op de niet-bebouwde percelen die in een nietvervallen verkaveling gelegen zijn en die als dusdanig in de verkavelingsvergunning
worden vermeld.
Artikel 2
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 20,00 euro per strekkende meter van
het perceel palende aan de weg, evenwel met een minimumaanslag van 400,00 euro per
perceel. Voor de percelen die aan meer dan één weg gelegen zijn wordt uitsluitend de
grootste lengte in aanmerking genomen. Het aantal meters wordt naar boven afgerond.
Artikel 3
De belasting bezwaart het eigendom en is verschuldigd door de eigenaar op 1 januari
van het aanslagjaar.
In geval van overdracht van eigendom is de nieuwe eigenaar de belasting verschuldigd
met ingang van 1 januari volgend op de datum waarop de overdracht van rechten onder
de partijen heeft plaatsgehad.
Artikel 4
De volgende personen zijn vrijgesteld van de belasting op niet-bebouwde percelen in een
niet-vervallen verkaveling:
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1) De eigenaars zijn één enkel onbebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander
onroerend goed. Deze vrijstelling geldt enkel maar gedurende de 5 kalenderjaren
die volgen op de verwerving van het goed. Ze geldt gedurende de 5 dienstjaren
die volgen op de inwerkingtreding van de belastingsverordening, indien het goed
op dat tijdstip reeds verworven is.
Indien de eigenaar minderjarig is op het ogenblik van de verwerving van het
goed, wordt de vrijstellingstermijn op 10 kalenderjaren gebracht.
Indien echter de eigendom aan de minderjarige werd overgedragen door de
ouders en de ouders reeds genoten van de vrijstelling onder artikel 4,6°, wordt
geen nieuwe vrijstelling toegekend aan de minderjarige eigenaar.
Cumulatie van de vrijstellingsregeling onder artikel 4,1° en artikel 4,6° voor
éénzelfde onroerende eigendom is uitgesloten, met uitzondering echter van het
hierna bepaalde.
Indien ouders, voorafgaand aan de overdracht van het goed aan hun minderjarig
kind, minder dan 10 jaar genoten van de vrijstellingsregeling vastgesteld onder
artikel 4,6, wordt aan het minderjarig kind dat de eigendom verwerft, een
aanvullende vrijstellingstermijn toegekend, met dien verstande dat de totale
vrijstellingstermijn voor het betrokken onroerend goed nooit meer dan 10 jaar
bedraagt.
2) De
Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij
en
de
door
de
Huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen.

Vlaamse

3) De verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning geen werken omvat, en dit
gedurende het jaar dat volgt op het jaar waarin de verkavelingsvergunning werd
toegekend.
4) De verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning werken omvat, en dit
gedurende het jaar dat volgt op het jaar waarin het attest, bedoeld in artikel 101
§ 3 van het decreet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei
1999, zoals gewijzigd op 26 april 2000, werd toegekend. Bedoeld wordt het attest
van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat alle in de
verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden en lasten zijn uitgevoerd of dat
voor de uitvoering van de lasten een afdoende financiële waarborg is gestort in
handen van de financieel beheerder of in zijn voordeel op onherroepelijke wijze
door een bankinstelling is verleend.
5) De verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning werken omvat die door de
gemeente voor rekening van de verkavelaar uitgevoerd worden en waardoor de
verkavelaar aan de gemeente het noodzakelijke bedrag gestort heeft. De
vrijstelling wordt verleend tot het jaar volgend op het jaar waarin de gemeente de
voorzien werken uitgevoerd heeft.
6) De ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per kind
ten laste. Deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de 10 kalenderjaren die
volgen op de verwerving van het goed. Zij geldt gedurende de 10 kalenderjaren
die volgen op de inwerkingtreding van de belastingverordening, indien het goed
op dat tijdstip reeds verworven is.
7) De percelen die ingevolge de bepalingen van de wet op de landpacht niet voor
bebouwing kunnen worden bestemd.
Artikel 5
Als bebouwde percelen worden beschouwd de percelen waarop, ingevolge een
bouwvergunning, de oprichting van een voor woning bestemd gebouw op 1 januari van
het belastingjaar is aangevat.
Artikel 6
De gegevens, noodzakelijk voor de samenstelling van het belastingkohier, worden door
de gemeentelijke technische dienst, sectie ruimtelijke ordening, ingezameld op basis van
de verkavelings- en bouwdossiers die door deze dienst behandeld worden en de andere
gegevens waarover de dienst beschikt.
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Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 8
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 9
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging.
Deze indiening moet, of straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.
Een ontvangstmelding van het bezwaarschrift
kalenderdagen na de indiening ervan.

wordt

afgeleverd,

binnen

15

Artikel 10
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (gewijzigd
bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering
van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle),
4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten
betreffen.
Artikel 11
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst (rekendienst), dienst Communicatie, website, dienst Stedenbouw
***
O.P.22
Financiën. Belasting op tweede verblijven. Hernieuwing voor de
periode 2016-2018.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting op de tweede verblijven, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van 21 januari 2013, vervalt op 31 december 2015.
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Juridische gronden
•
•
•
•

De grondwet, artikel 170 § 4.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van
inkomstenbelastingen.

Advies
/
Argumentatie
De belasting op de tweede verblijven dient te worden hernieuwd voor de periode 20162018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Voor een termijn van drie jaar, ingaand op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december
2018, wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de tweede verblijven.
Artikel 2
Als tweede verblijf wordt beschouwd: elke constructie met woon- of verblijfgelegenheid
waarvoor
niemand
is
ingeschreven
in
de
bevolkingsregisters
of
het
vreemdelingenregister.
Als tweede verblijf worden niet beschouwd:
• het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
• de tenten en aanhangwagens;
• de verplaatsbare caravans, tenzij deze tenminste zes maanden van het
belastingjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid te worden gebruikt;
• de leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs voorgelegd wordt dat zij in
de loop van het aan het belastingjaar voorafgaande kalenderjaar niet als tweede
verblijf werd aangewend.
Als bewijs wordt ondermeer beschouwd:
○ een afgeleverde bouw-/verbouwvergunning;
○ de afwezigheid van enig water- en/of elektriciteitsverbruik.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het
tweede verblijf.
Artikel 4
De belasting wordt vastgesteld op 650,00 euro per tweede verblijf.
Artikel 5
De belasting is ondeelbaar en voor het ganse belastingjaar verschuldigd door de eigenaar
op 1 januari van het belastingjaar.
Artikel 6
De gegevens, noodzakelijk voor de samenstelling van het belastingkohier, worden
ingezameld door de gemeentelijke diensten.
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Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 8
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 9
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging.
Deze indiening moet, of straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet.
Een ontvangstmelding van het bezwaarschrift
kalenderdagen na de indiening ervan.

wordt

afgeleverd,

binnen

15

Artikel 10
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (gewijzigd
bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering
van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle),
4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten
betreffen.
Artikel 11
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst (rekendienst), dienst Communicatie, website
***
O.P.23
Financiën. Belasting op de afgifte van allerhande administratieve
stukken. Hernieuwing voor de periode 2016-2018.
DE RAAD,

Dhr. Wim Laureys informeert naar de motivatie van de stijging van het tarief.
Voorgeschiedenis
/
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Feiten en context
De belasting op de afgifte van allerhande administratieve stukken, zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2013, vervalt op 31 december 2015.
Juridische gronden
•
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.

Advies
/
Argumentatie
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor de aanslagjaren 2016 tot en met
2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Er wordt, voor een termijn ingaand op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december 2018
een gemeentebelasting gevestigd op de afgifte van allerhande administratieve stukken.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon aan wie het stuk
wordt afgeleverd.
Artikel 2
Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:
1) op de afgifte van reispassen:
Normale procedure

Spoedprocedure

7 jaar:

€ 80

7 jaar:

€ 250

voor kinderen
jonger dan 18 jaar
(5 jaar geldig):

€ 50

voor kinderen
jonger dan 18 jaar
(5 jaar geldig):

€ 220

2) op de afgifte van identiteitskaarten, identiteitsstukken en identiteitsbewijzen:
vanaf de leeftijd van 12 jaar:
€ 20,00 voor elke identiteitskaart, alsook voor elke duplicaat;
€ 190,00 voor een identiteitskaart, afgeleverd volgens de zeer dringende
procedure;
€ 125,00 voor een identiteitskaart, afgeleverd volgens de dringende procedure.
jonger dan 12 jaar:
€ 10,00 voor elke identiteitskaart;
€ 175,00 voor een identiteitskaart, afgeleverd volgens de zeer dringende
procedure;
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€ 110,00 voor een identiteitskaart, afgeleverd volgens de dringende procedure.
3) op de afgifte van een rijbewijs volgens bankkaartmodel: € 25,00
4) op de afgifte van verblijfsbewijzen voor vreemdelingen:
attest van immatriculatie (model A en model B):
€ 13,00 voor de eerste afgifte of voor elk ander attest dat wordt uitgereikt tegen
inlevering van het oude, alsook voor elk duplicaat.
bewijzen van inschrijving in het vreemdelingenregister:
€ 20,00 voor een eerste afgifte of voor elk ander bewijs dat wordt uitgereikt tegen
inlevering van het oude, evenals voor elk duplicaat.
identiteitskaarten voor vreemdelingen en voor onderdanen van een
lidstaat der E.E.G.:
€ 20,00 voor de houders van een kartonnen kaart (blauwe, gele of witte), die om
omruiling of vernieuwing van die kaart tegen een elektronische kaart vragen;
€ 20,00 voor elke andere afgifte.
Artikel 3
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk en is
verschuldigd door de persoon aan wie het stuk door het gemeentebestuur op aanvraag of
ambtshalve wordt uitgereikt. Als bewijs van betaling van de belasting geldt het kasticket
waarop het geïnd bedrag vermeld staat.
Artikel 4
Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze eisbaar
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
Artikel 5
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze
belasting bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, en
worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indienen moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet of vanaf de datum van de contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgeleverd, binnen 15 kalenderdagen
na de indiening ervan.
Artikel 6
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en
invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek
en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op inkomsten
betreffen.
Artikel 7
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst, dienst Communicatie, website, dienst Burgerzaken
***
O.P.24
Financiën. Belasting op aansluiting openbaar rioleringsnet.
Hernieuwing voor de periode 2016-2018.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting, ingevoerd om de aansluiting van privé-eigendommen op het openbaar
rioleringsnet mogelijk te maken, met uitvoering der werken op het openbaar domein
door de technische gemeentediensten of de door de gemeente aangestelde uitvoerder,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2013, vervalt op 31
december 2015.
Juridische gronden
•
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.

Advies
/
Argumentatie
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor de aanslagjaren 2016 tot en met
2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Er wordt ten voordele van de gemeente voor een periode, aanvang nemend op 1 januari
2016 en eindigend op 31 december 2018, een belasting ingevoerd om de aansluiting van
privé-eigendommen op het openbaar rioleringsnet mogelijk te maken, met uitvoering der
werken op het openbaar domein door de technische gemeentediensten of de door de
gemeente aangestelde uitvoerder.
Artikel 2
De werken tot aansluiten van de woningen, gebouwen en panden worden uitgevoerd
door de zorgen en onder het beheer van de gemeente.
Artikel 3
De werken worden uitgevoerd vanaf de hoofdriool tot op de vooraf door het College van
Burgemeester en Schepenen en de aanvrager duidelijk te bepalen grensscheiding tussen
het openbaar en het privaat domein.
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Artikel 4
Het forfaitair bedrag van de belasting wordt bepaald op 2358,49 euro, exclusief btw
(2500 euro inclusief btw) voor de aansluiting van een ééngezinswoning, hierbij
inbegrepen het werk en de materialen die nodig zijn om het werk tot een goed eind te
brengen.
Artikel 5
Voor aansluitingswerken van meergezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoren, ...
op het rioleringsnet, wordt het tarief vermeld onder artikel 4 gehanteerd als basistarief.
Alle bijkomende werken en leveringen worden uitgevoerd op basis van een bestek.
Artikel 6
De aanvraag tot aansluiting dient schriftelijk gericht te worden aan het College van
Burgemeester en Schepenen. De belasting is verschuldigd door de persoon die aan het
bestuur gevraagd heeft de werken uit te voeren.
Artikel 7
Wat ook de ligging van de hoofdriool weze, zal het aantal lopende meter worden
berekend vanaf de as van de voorliggende straat tot de grensscheiding tussen het
openbaar en het privaat domein, zoals vooraf overeengekomen.
Artikel 8
In geen geval brengt de belasting enig recht mee tot private toeëigening van de
goederen behorende tot het gemeentelijk patrimonium, met alle gevolgen ervan ten laste
van de aanvrager.
Artikel 9
De belasting is contant betaalbaar.
Artikel 10
Bij gebrek aan contante betaling, wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze
onmiddellijk eisbaar.
Artikel 11
De belastingplichtige kan een bezwaar ingediend worden tegen deze belasting bij het
College van Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en worden
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet of vanaf de datum van de contante inning.
Een ontvangstmelding van het bezwaarschrift wordt afgeleverd binnen 15 kalenderdagen
na de indiening ervan.
Artikel 12
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en
invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek
en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op inkomsten
betreffen.
Artikel 13
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst, dienst Communicatie, website, technische dienst, dienst Stedenbouw
***
O.P.25
Financiën. Belasting op de constructies bestemd of aangewend
voor het dragen van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg.
Hernieuwing voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2018.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys informeert naar de toepassing van de belasting op mobiele
constructies, die lang immobiel zijn.
Hij vraagt wie de tellingen uitvoert en wanneer de laatste telling uitgevoerd werd.
Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat mobiele installaties niet belast worden.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting, gevestigd op de constructies bestemd of aangewend voor het dragen van
reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 21 januari 2013 vervalt op 31 december 2015.
Juridische gronden
•
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.

Advies
/
Argumentatie
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor de aanslagjaren 2016 tot en met
2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Er wordt voor een termijn, ingaand op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december
2018, een gemeentebelasting gevestigd op de constructies bestemd of aangewend voor
het dragen van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de constructie op 1 januari van het
belastingjaar.
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Artikel 3
De belasting, bedoeld onder artikel 1, wordt vastgesteld:
• voor de constructies zonder verlichting, op 15,00 euro per vierkante meter nuttige
oppervlakte;
• voor de constructies met rechtstreekse of onrechtstreekse verlichting, op 20,00
euro per vierkante meter nuttige oppervlakte.
Elk gedeelte van een vierkante meter wordt beschouwd als een volledige vierkante
meter.
Artikel 4
De telling van de belastbare constructies, bedoeld onder artikel 1, wordt uitgevoerd door
de aangestelden van het gemeentebestuur.
Artikel 5
Van de belasting, bedoeld onder artikel 1, zijn vrijgesteld de constructies voorbehouden
voor een werk of een organisme zonder winstoogmerk van menslievende, artistieke,
letterkundige of wetenschappelijke aard of van openbaar nut.
Artikel 6
Van de belasting, bedoeld onder artikel 1, zijn eveneens vrijgesteld de aanduidingen,
zichtbaar vanaf de openbare weg, die tot doel hebben de handel of nijverheid bekend te
maken welke op die plaats geëxploiteerd wordt, het beroep dat er uitgeoefend wordt of
de activiteiten die er plaatsvinden.
Artikel 7
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 8
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 9
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en worden
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbilet.
Een ontvangstmelding van het bezwaarschrift wordt afgeleverd binnen 15 kalenderdagen
na de indiening ervan.
Artikel 10
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en
invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek
en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op inkomsten
betreffen.
Artikel 11
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
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Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst, dienst Communicatie, website,
***
O.P.26
Financiën. Belasting op de afgifte van milieuvergunningen.
Hernieuwing voor de periode 2016-2018.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting op de afgifte van milieuvergunningen, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 3 december 2012, vervalt op 31 december 2015.
Juridische gronden
•
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.

Advies
/
Argumentatie
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor de aanslagjaren 2016 tot en met
2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Er wordt, voor een termijn ingaande op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december
2018, een gemeentebelasting gevestigd op de aanvragen tot of de melding tot het
exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het
voorwerp uitmaken van bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse Executieve houdende
vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen (VLAREM).
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die gehouden is tot het
indienen van de aanvraag tot of het melden van het exploiteren of veranderen ervan.
Artikel 3
De belasting wordt - per inrichting - vastgesteld als volgt:
•
voor de inrichtingen door het VLAREM gerangschikt in eerste klasse
en onderworpen aan een milieu-effectrapport en/of een
veiligheidsrapport
•
voor de inrichtingen door het VLAREM gerangschikt in eerste klasse
•
voor de inrichtingen door het VLAREM gerangschikt in tweede klasse
•
voor de inrichtingen door het VLAREM gerangschikt in derde klasse

€ 1240,00
€ 992,00
€ 62,00
€ 6,20
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Artikel 4
De belasting is slechts voor 50% verschuldigd indien de vergunning wordt geweigerd.
Artikel 5
Zijn van de belasting vrijgesteld:
• inrichtingen geëxploiteerd door beschuttende werkplaatsen;
• inrichtingen, bedoeld in artikel 1, 8° van het VLAREM (tijdelijke inrichtingen);
• lozingen van normaal huisafvalwater door het VLAREM gerangschikt in derde
klassen;
• opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden
gassen, door het VLAREM gerangschikt in derde klasse;
• opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C maar
dat de 100°C niet overtreft, door het VLAREM gerangschikt in derde klassen;
• het houden van bijenvolken;
• opvang- en verzorgingscentra voor gekwetste, verdwaalde en verzwakte vogels.
Artikel 6
Indien de aanvraag tot het bekomen van een milieuvergunning onderworpen is aan een
onderzoek de commodo et incommodo waarbij de eigenaars van percelen door de
vergunningverlenende overheid aangetekend dienen in kennis gesteld te worden, is de
aanvrager een bijkomende belasting ten bedrage van 5,00 euro per aangetekende
zending verschuldigd.
De vermindering van de belasting, voorzien onder artikel 4, of de vrijstelling, voorzien
onder artikel 5, zijn niet van toepassing.
Artikel 7
Wat de inrichtingen betreft door het VLAREM gerangschikt in eerste klassen, wordt de
belasting ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
De overige aanvragen moeten contant worden betaald tegen afgifte van een kwijting.
Bij gebrek aan contante betaling, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en is ze
eisbaar overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008.
Artikel 8
De kohierbelasting waarvan spraken in artikel 6, eerste lid, moet betaald worden binnen
twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.
Artikel 9
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en
worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet
waarop de bezwaartermijn vermeld staat.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgeleverd, binnen 15 kalenderdagen
na de indiening ervan.
Artikel 10
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en
invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek
en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op inkomsten
betreffen.
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Artikel 11
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst, dienst Communicatie, website
***
O.P.27
Financiën. Directe milieubelasting. Hernieuwing voor de periode
2016-2018.
DE RAAD,
Dhr. Alain Borreman herinnert aan de verkiezingsbelofte om deze belasting, die niet
beantwoordt aan het principe 'de vervuiler betaalt', af te schaffen.

Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De directe milieubelasting, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21
januari 2013, vervalt op 31 december 2015.
Juridische gronden
•
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.

Advies
/
Argumentatie
Het belastingreglement werd ingevoerd ingevolge het principe 'de vervuiler betaalt' en op
het meer algemene principe 'diegene die het milieu bezwaart betaalt'.
Het principe 'de vervuiler betaalt' is voor een gemeente op eenvoudige wijze als
'retributie' kwantificeerbaar voor de deelgebieden 'huishoudelijke waterverontreiniging'
(bijdrage per m³ verbruikt water) en 'huishoudelijke afvalproductie' (bedrag per zak door
de gemeente opgehaald huishoudelijk afval). De inspanningen die de gemeente levert of
waar ze middelen aan besteedt in het kader van voornoemde milieu-deelgebieden
kunnen niet altijd op gepersonaliseerde basis aangerekend worden aan de vervuiler.
De gemeente besteedt niet alleen middelen in het kader van voornoemde milieudeelgebieden doch neemt ook tal van initiatieven in het kader van andere deelgebieden
zoals bijvoorbeeld de mindering van de 'luchtverontreiniging':
• het treffen van maatregelen die het aantal individuele verplaatsingen per auto
doet verminderen waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen afneemt, met
name het aanleggen van voet- en fietspaden en het gratis ter beschikking stellen
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

van
openbaar
vervoer
binnen
de
gemeentegrenzen
via
een
derdebetalerovereenkomst met De Lijn;
de aankoop van groene stroom voor de gemeentelijke gebouwen;
het voorzien van milieupremies voor de opvang van regenwater;
het voorzien van premies voor de aanleg van voetpaden;
het voorzien van de mogelijkheid tot aankoop van een compostvat aan
verminderde prijs;
het verlenen via Eandis (distributienetbeheerder Iverlek) van premies voor
investeringen in energiezuinige systemen en toepassingen, zijnde premies voor de
aanschaf en installatie van een condensatieketel op aardgas, warmtepomp,
zonneboiler voor sanitair warm water en ruimteverwarming, keukengeiser,
spaardouchekop, ventilatiesysteem met warmterecuperatie, superisolerende
beglazing,
dakisolatie,
buitenmuurisolatie,
buitenzonwering,
buisisolatie,
radiotorfolie, domoticasysteem, bouwen van een woning volgens het 'Passiefhuis'principe, aardgaswasdroger, spaarlampen en het verhogen van het
energieprestatiepeil;
het sensibiliseren van de bevolking via bijzondere milieu-initiatieven als
bijvoorbeeld het boompjesplantweekend of de inzamelactie van zwerfvuil;
het voorzien van demonstraties inzake thuiscomposteren;
het uitvoeren van tal van GNOP-acties;
...

De gemeente beschikt tevens over een zeer uitgebreid groenpatrimonium, dat intensief
onderhoud veronderstelt.
Het principe 'de vervuiler betaalt' is o.a. voor het deelgebied 'luchtverontreiniging' niet op
volume-basis kwantificeerbaar naar de vervuiler toe (de gemeente beschikt niet over
individuele gegevens over de emissie van schadelijke stoffen in de lucht).
De beginselen van behoorlijk bestuur vragen dat de financiële bijdrage van de bevolking
in het gemeentelijk budget zoveel mogelijk gespreid en gediversifieerd worden.
Om voornoemde redenen is het onredelijk om de tarieven voor huisvuilzakken te
verhogen.
Evenwel is het toch overduidelijk dat de negatieve milieu-effecten zich omgekeerd
evenredig verhouden tot de gezinsgrootte, bijvoorbeeld:
• hoe groter het gezin hoe kleiner het aantal auto's per gezinslid wordt;
• een éénpersoonsgezin verbruikt huishoudelijk per persoon relatief meer energie
dan een groter gezin.
Het is derhalve aangewezen om de milieubelasting niet zomaar op louter forfaitaire
gezinsbasis in te voeren, doch in de tarifering rekening te houden met het feit of het een
alleenstaande dan wel een gezin betreft.
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor de aanslagjaren 2016 tot en met
2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 stemmen tegen;
Artikel 1
Er wordt, voor een termijn ingaande op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december
2018, een jaarlijkse directe milieubelasting gevestigd.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door:
§1. ieder gezin, gewoonlijk of tijdelijk verblijvend in een bebouwd eigendom of in een
gedeelte ervan. Wordt volgens dit reglement aanzien als een 'gezin', hetzij een
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§2.

alleenstaande, hetzij een vereniging van twee of meer personen die gewoonlijk in
dezelfde woning verblijven en er in gemeenschap leven. De 'gemeenschap' moet
blijken uit de schriftelijke verklaring van de betrokkenen. De gezinnen waar een
weduwe of weduwnaar samenwoont met een familielid worden slechts éénmaal
belast. In de gevallen waar ouders samenwonen met gehuwde kinderen, onafgezien
of deze een afzonderlijk gezin vormen, wordt elk gezin afzonderlijk belast.
ieder 'natuurlijk' persoon of hoofdelijk door de leden van elke vereniging die een
zelfstandig of vrij beroep uitoefenen of door ieder 'natuurlijk' en rechtspersoon die
op dezelfde datum als hoofd- en/of bijkomende activiteit een commerciële,
industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent op het grondgebied
van de gemeente. Indien het gezin van de belastingschuldige op hetzelfde adres is
gehuisvest, is de belasting evenwel éénmaal verschuldigd.

Artikel 3
De belasting is niet toepasselijk op de staat, de provincie, de gemeente en de openbare
instellingen. Deze vrijstelling is niet van toepassing op de gedeelten van die gebouwen
welke door de beambten van die organismen privaat en voor hun persoonlijk gebruik
bewoond worden.
Artikel 4
Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:
• 40,00 euro voor een alleenstaande;
• 50,00 euro voor een gezin van 2 of meer personen;
• 50,00 euro voor een bedrijf.
Artikel 5
Elk begonnen jaar is volledig verschuldigd, met dien verstande dat de op 1 januari
bestaande toestand alleen in aanmerking wordt genomen. Deze blijkt uit de inschrijving
in de bevolkings- of vreemdelingenregisters van de gemeente. Inzake natuurlijke
personen die niet ingeschreven zijn in de gemeenten en personen waarop artikel 2, § 2
van toepassing is, wordt de feitelijke toestand vastgesteld door alle ten dienste van de
administratie staande wettelijke middelen.
Artikel 6
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
wordt verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 7
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 8
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en worden
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet.
Een ontvangstmelding van het bezwaarschrift wordt afgeleverd binnen 15 kalenderdagen
na de indiening ervan.
Artikel 9
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en
invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek
en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op inkomsten
betreffen.
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Artikel 10
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst, dienst Communicatie, website, Groen- en milieudienst
***
O.P.28
Financiën. Belasting op kantoorruimten. Hernieuwing voor de
periode 2016-2018.
DE RAAD,
Dhr. Steven Coppens vraagt de behandeling van dit agendapunt uit te stellen, in het licht
van een recent ontvangen vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg.
BESLUIT: Voorstel tot uitstellen van agendapunt.
Na stemming: 20 stemmen voor;
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- klassement GR
***
O.P.29
Financiën. Belasting op paardenboxen. Hernieuwing voor de
periode 2016-2018.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys vraagt informatie met betrekking tot de telling en wanneer de laatste
telling uitgevoerd werd.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting op de paardenboxen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 21
januari 2013, vervalt op 31 december 2015.
Juridische gronden
•
•
•
•

De grondwet, artikel 170 § 4.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van
inkomstenbelastingen.
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Advies
/
Argumentatie
De belasting op de paardenboxen dient te worden hernieuwd voor de periode 2016-2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Er wordt voor een periode van drie jaar, ingaand op 1 januari 2016 en eindigend op 31
december 2018, een gemeentebelasting gevestigd op de paardenboxen.
Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de paardenboxen op 1 januari van het
belastingjaar.
Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op 45,00 euro per paardenbox, zijnde een afgesloten
stalruimte voor één paard.
Ingeval meerdere paarden gestald worden in een stal, die evenwel niet beschikt over
paardenboxen, is de eigenaar zoveel maal het belastingtarief verschuldigd als er
gelijktijdig paarden kunnen gestald worden in de stal.
Artikel 4
De beroepskwekers van luxepaarden, met uitzondering van de manege-uitbaters of van
de personen die een gemengd beroep uitoefenen, wier stoeterij zich op het grondgebied
van de gemeente bevindt, en de handelaars in luxepaarden, als zodanig in het
handelsregister ingeschreven, zullen een forfaitaire belasting van 62,00 euro of 124,00
euro betalen, naargelang hun stallen minder dan tien of tien paardenboxen of meer
bevatten.
Dit forfaitair tarief dekt nochtans niet de eigendom of het bezit van paarden die aan
openbare wedrennen of aan paardenwedstrijden deelnemen of die in verhuring worden
gegeven. Voor deze paarden wordt de belasting overeenkomstig de bepalingen van
artikel 3 toegepast.
Artikel 5
Van de belasting zijn vrijgesteld de paardenboxen die uitsluitend gebruikt worden op
wedstrijddagen of wedrendagen, ten behoeve van deelnemende paarden.
Van de belasting zijn eveneens vrijgesteld de paardenboxen die op geen enkel ogenblik
tijdens geheel het aanslagjaar aangewend worden voor het stallen van paarden.
Artikel 6
De belastingschuldige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat
door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet
worden teruggestuurd.
De belastingschuldige geeft het totaal aantal paardenboxen op waarvan hij eigenaar is,
rekening houdende met de bepalingen van artikel 3.
De belastingschuldige die geen aangifte heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 15
januari van het jaar volgend op de het belastingjaar, aan de gemeente de voor de
aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Wenst de belastingschuldige te genieten van de belastingsvrijstelling voorzien in artikel 5
dient hij bovendien al zijn paardenboxen te nummeren en die nummers op een
bestendige wijze op zijn paardenboxen aan te brengen. Bij zijn aangifte, die melding
maakt van het aantal paardenboxen waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd, voegt de
eigenaar een getekende schets met duidelijke vermelding van de nummering van de
boxen voor dewelke hij een belastingsvrijstelling wenst.

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 16 december 2015

Artikel 7
Bij gebrek aan aangifte of niet-tijdig ingediende aangifte, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingschuldige, wordt de
belasting ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingsaanslag, betekent
het College van Burgemeester en Schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend
schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop
de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het
bedrag van de belasting.
De belastingschuldige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum
van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting en, ingeval van herhaling binnen de twaalf maanden, met het dubbele van de
belasting, onverminderd de betaling van de belasting en de verwijlintresten. Het bedrag
van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Artikel 8
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 9
Aan de belastingschuldige wordt een aanslagbiljet toegezonden samen met een beknopte
samenvatting van het reglement krachtens welke de belasting is verschuldigd.
Artikel 10
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 11
De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het College van
Burgemeester en Schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging.
Deze indiening moet, of straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet.
Een ontvangstmelding van het bezwaarschrift wordt afgeleverd, binnen 15
kalenderdagen na de indiening ervan.
Artikel 12
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (gewijzigd
bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering
van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle),
4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot en met 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten
betreffen.
Artikel 13
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst (rekendienst), dienst Communicatie, website
***
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O.P.30
Financiën. Belasting op honden. Hernieuwing voor de periode 2016
tot en met 2018.
DE RAAD,
Dhr. Jan Van Assche wijst op de onduidelijkheid in artikel 2, eerste onderdeel.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De belasting op honden, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21
januari 2013, vervalt op 31 december 2015.
Juridische gronden
•
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.

Advies
/
Argumentatie
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor de aanslagjaren 2016 tot en met
2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 6 onthoudingen;
Artikel 1
Voor een periode van 3 jaar, ingaand op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december
2018, wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de honden. Zij bedraagt 25
euro per hond, zonder onderscheid van ras.
Artikel 2
Zijn belastbaar de honden op 1 januari van het belastingjaar gehouden door:
• hetzij een natuurlijk persoon ingeschreven in de bevolkingsregisters en werkelijk
verblijvend in de gemeente.
• hetzij een natuurlijk persoon geteld als hebbende een tweede verblijf, voor zover
hij niet onderworpen is aan de betaling van een belasting met hetzelfde voorwerp
gevestigd door de gemeente in wier bevolkingsregisters hij is ingeschreven.
• hetzij een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in de gemeente.
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de houder van de hond, de eigenaar is hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
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Artikel 4
De kooplieden of kwekers van honden, als dusdanig ingeschreven in het handelsregister,
zullen een taks van 75 euro of 100 euro betalen naargelang zij doorgaans voor hun
handel ten hoogste tien honden of meer dan tien honden in hun bezit houden.
Artikel 5
Zijn vrijgesteld van belasting:
1) de honden die dienen om mindervaliden te leiden, in verhouding van hoogstens
twee honden per mindervalide;
2) de politiehonden of andere honden waarover beschikt wordt in uitvoering van
reglementen van openbare diensten, tot het aantal dat door deze reglementen is
vastgesteld;
Die vrijstellingen worden door het college van burgemeester en schepenen verleend.
Artikel 6
Een genummerde medaille wordt overhandigd aan iedere bezitter of houder die het
aangifteformulier heeft ondertekend. Dit formulier vermeldt het nummer van de
afgeleverde medaille.
De medaille blijft eigendom van de gemeente, ze wordt slechts in bruikleen gegeven.
Indien het dier overlijdt, van eigenaar verandert of indien de eigenaar of houder verhuist
buiten de gemeente, moet de penning onverwijld aan het gemeentebestuur worden
terugbezorgd.
Zolang de penning niet wordt ingeleverd, zal de jaarlijkse belasting verhaald worden op
de eigenaar of de houder van het dier.
Op de financiële dienst kan aangifte worden gedaan van verlies, verhuizing, verandering
van eigenaar of overlijden. De nodige bescheiden zullen aan de belastingplichtige worden
overhandigd.
Artikel 7
Wanneer een persoon die zijn woon- of verblijfplaats in de gemeente heeft, bezitter
wordt van een belastbare hond, is hij verplicht op de financiële dienst aangifte te doen
binnen de veertien dagen na de in bezit name van de hond.
Artikel 8
De kooplieden of kwekers van honden bedoeld bij artikel 4, ontvangen tien of twintig
medailles, naargelang de betaalde belasting 75 euro of 100 euro beloopt. Voor de
honden bedoeld onder artikel 5, a) wordt, mits toelating van de burgemeester, insgelijks
een medaille afgeleverd.
Artikel 9
Elke hond die zich op de openbare weg bevindt, moet drager zijn van een medaille.
Artikel 10
Bij verlies van de medaille zal de ontvanger er een nieuwe afleveren, mits betaling van
een som van 5 euro en op voorlegging van een verklaring van verlies af te leveren op de
financiële dienst.
Artikel 11
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 12
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 13
De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen.

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 16 december 2015

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en worden
gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.
Deze indiening moet op straffe van verval gebeuren binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van
het aanslagbiljet.
Een ontvangstmelding van het bezwaarschrift wordt afgeleverd binnen 15 kalenderdagen
na de indiening ervan.
Artikel 14
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals
gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en
invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek
en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis
(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op inkomsten
betreffen.
Artikel 15
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst (rekendienst), dienst communicatie, website
***
O.P.31
Financiën. Aanvullende directe belasting op de personenbelasting.
Hernieuwing voor het aanslagjaar 2016.
DE RAAD,
Dhr. Alain Borreman herinnert aan de verkiezingsbelofte om deze belasting, evenals de
opcentiemen, niet te verhogen. Hij is de mening toegedaan dat de verkoop van de
waterdienst genoeg financiële ruimte creëerde om deze belasting te verlagen.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De aanvullende belasting op de personenbelasting, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 1 december 2014, vervalt op 31 december 2015.
Juridische gronden
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, meer bepaald op de artikelen 465 tot 470
bis.

Advies
/
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Argumentatie
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor het aanslagjaar 2016.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 stemmen tegen;
Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2016 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dat aanslagjaar.
Artikel 2
De belasting wordt vastgesteld op 6,8 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft
verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
Artikel 3
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het
Bestuur der Directe Belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Artikel 4
De verordening zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intern: financiële dienst, financieel beheerder, communicatiedienst, webmaster
- Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams-Brabant, Dienst Financiën, Diestsepoort
6 bus 1 te 3000 Leuven
- FOD Financiën, Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning, Studie- en
documentatiedienst, Cel Begroting, fiscale ontvangsten en statistiek, Ter attentie van
mw. Anneliese Dhaeseleer, North Galaxy - Toren B 25e verdieping, Koning Albert II-laan
33, bus 73, 1030 Brussel, E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be
***
O.P.32
Financiën. Opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Hernieuwing voor het aanslagjaar 2016.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De opcentiemen op de onroerende voorheffing, zoals gevestigd door de gemeenteraad in
zitting van 1 december 2014, vervalt op 31 december 2015.
Juridische gronden
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, meer bepaald op het artikel 464, 1°.
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Advies
/
Argumentatie
Het belastingreglement dient te worden hernieuwd voor het aanslagjaar 2016.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 stemmen tegen;
Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2016 worden er 1100 opcentiemen op de onroerende voorheffing
gevestigd.
Artikel 2
Deze verordening zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intern: financiële dienst, financieel beheerder, communicatiedienst, webmaster
- Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams-Brabant, Dienst Financiën, Diestsepoort
6 bus 1 te 3000 Leuven
- Agentschap Vlaamse Belastingdienst, Onroerende voorheffing, T.a.v. Mevr. Katrien
Matthijs, Vaartstraat 16, 9300 Aalst
- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afd. Financieel Management, Phoenixgebouw,
Koning Albert II-laan 19 bus 6, 1210 Brussel
***
O.P.33
Financiën. Retributie gevestigd voor het opzoeken, het
samenstellen en het afleveren van allerhande administratieve stukken en
inlichtingen. Hernieuwing voor de periode 2016-2018.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De retributie op het opzoeken, het samenstellen en het afleveren door het
gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken en inlichtingen, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 januari 2013, vervalt op 31
december 2015.
Juridische gronden
•
•
•
•

Artikel 170 § 4 van de grondwet.
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij
decreet van 28 mei 2010.
De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen.

Advies
/
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Argumentatie
Het retributiereglement dient te worden hernieuwd voor de aanslagjaren 2016 tot en met
2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Er wordt, voor een termijn ingaande op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december
2018, een gemeentelijke retributie gevestigd voor het opzoeken, het samenstellen en het
afleveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken en
inlichtingen.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk of de inlichting vraagt.
Artikel 3
De retributie wordt vastgesteld op 60,00 euro per aanvraag en per onderwerp waarover
inlichtingen gevraagd wordt.
Artikel 4
Van de betaling van de retributie zijn vrijgesteld:
1) de
aanvragen
om
inlichtingen,
uitgaand
van
gerechtsdeurwaarders,
administratieve en gerechtelijke overheden, openbare besturen en daarmee
gelijkgestelde instellingen van openbaar nut;
2) de aanvragen om inlichtingen en stukken die in uitvoering van een wet of van een
reglement van de administratieve overheid kosteloos moeten worden afgeleverd;
3) de aanvragen om inlichtingen of stukken die als dusdanig reeds het voorwerp zijn
van een beslissing of een retributie ten voordele van de gemeente.
Artikel 5
De retributie moet betaald worden bij het afleveren van het stuk of de inlichting. Indien
het stuk wordt verzonden moet de retributie betaald worden binnen de 30 dagen na
ontvangst van het stuk door middel van het bij de zending gevoegde
overschrijvingsformulier.
Artikel 6
Bij gebreke aan betaling wordt de retributie ingevorderd overeenkomstig de regels van
de burgerlijke rechtspleging.
Artikel 7
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst Financiën, financieel beheerder, financiële
dienst, dienst Communicatie, website, dienst Burgerzaken, technische dienst, dienst
Stedenbouw
***
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O.P.34
Financiën. Retributie uitvoering werken voor derden door
gemeentepersoneel en ontlening materiaal. Hernieuwing voor de periode 20162018.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys informeert naar de draagwijdte van artikel 4.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
Occasioneel wordt op het gemeentepersoneel en -materiaal beroep gedaan voor
bepaalde taken ten behoeve van derden.
Het past het gemeentebestuur te vergoeden voor de hieraan verbonden uitgaven.
De retributie voor de uitvoering van werken door gemeentepersoneel en ontlening van
materiaal, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 1 december 2014,
vervalt op 31 december 2015.
Juridische gronden
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°.
Advies
/
Argumentatie
Het retributiereglement op de inzet van gemeentepersoneel en -materiaal ten behoeve
van derden dient te worden hernieuwd voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2018.
Financieel advies
Financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
Er wordt, voor een termijn ingaande op 1 januari 2016 en eindigend op 31 december
2018, een retributiereglement gevestigd op de inzet van gemeentepersoneel en materiaal ten behoeve van derden
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door alle natuurlijke en rechtspersonen waarvoor door
gemeentelijk personeel werken werden uitgevoerd of waarvoor gemeentelijke materialen
werden ingezet.
Artikel 3
De volgende retributies zijn verschuldigd bij de uitvoering van werken door het
gemeentepersoneel (alle bedragen zijn exclusief btw):
-

huurprijs vrachtwagen:
huurprijs bestelwagen:
uurloon chauffeur / arbeider:
prijs per dag en per verkeerssignalisatieplaat (*):
administratiekosten (forfaitair):

€ 50,00 / uur
€ 30,00 / uur
€ 45,00 / uur
€ 2,50 / uur
€ 50,00
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(*) de huurprijs voor signalisatieplaten is per definitie verschuldigd, ongeacht of het
gemeentepersoneel deze plaatst/levert dan wel of ze door de huurder worden afgehaald
aan de loods.
Artikel 4
De retributie is niet verschuldigd door het AGB Holar, door verenigingen, aangesloten bij
een erkende adviesraad, voor wijkfeesten en voor alle organisaties waarvoor het publiek
van Hoeilaart vrije toegang heeft.
Artikel 5
Voor de retributie wordt door de gemeente Hoeilaart een rekening opgesteld. De
rekening is te betalen binnen de 14 dagen na haar verzending. Bij gebreke aan betaling
binnen deze termijn worden de verschuldigde sommen te voordele van de gemeente
vermeerderd met verwijlinteresten die berekend worden overeenkomstig de regelingen
welke op het stuk van de directe rijksbelastingen van kracht zijn. Elke begonnen maand
vertraging wordt als een volle maand aangerekend. Wanneer de verwijlinteresten minder
dan 50 euro bedragen worden zij niet aangerekend.
Artikel 6
Bij gebreke aan betaling wordt de inning burgerrechtelijk ingevorderd.
Artikel 7
Onderhavig retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intern: financiële dienst, financieel beheerder, diensthoofd technische dienst,
communicatiedienst, webmaster
- Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams-Brabant, Dienst Financiën, Diestsepoort
6 bus 1 te 3000 Leuven
***
O.P.35
Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de
verslagen en adviezen voor de periode september tot en met november 2015.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 februari 1992: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad voor Milieu
en Natuur (Milieuraad).
23 februari 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Jeugdraad.
22 juni 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Bibbeheerraad.
30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Cultuurraad.
30 november 1995: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Sportraad.
3 juli 1997: beslissing gemeenteraad tot oprichting van Middenstandsraad (thans
Raad voor Lokale Economie).
17 mei 2001: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).
28 maart 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Gemeentelijke
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS).
25 april 2002: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Seniorenraad.
27 februari 2003: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van
Bestuur Gemeenschapscentrum Felix Sohie.
26 maart 2007: beslissing gemeenteraad tot oprichting van de Raad van Beheer
Jeugdwerkinfrastructuur.
28 januari 2008: beslissing gemeenteraad tot oprichting van het Lokaal Overleg
Kinderopvang.
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Feiten en context
Volgens de bepalingen van het Gemeentedecreet worden de verslagen
einddocumenten van de adviesorganen meegedeeld aan de gemeenteraad.

en

Juridische gronden
•

Artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeenteraad dient, overeenkomstig artikel 200 § 3 van het gemeentedecreet,
kennis te nemen van de verslagen en adviezen van de adviesraden.
Volgende verslagen zijn op dit moment beschikbaar:
ADVIESORGAAN:
Bibbeheerraad
Cultuurraad
RvB GC Felix Sohie
Gecoro

DATUM VERGADERING:
31.08.2015
26.05.2015
25.06.2015
8 en 15.09.2015 (+ bijlage)
20 en 28.10.2015
20.05.2015
23.06.2015
26.08.2015
24.09.2015

GROS

Jeugdraad
RvB Jeugdwerkinfrastructuur
LOK
Milieuraad
Raad Lokale Economie
Seniorenraad
Sportraad

23.04.2015
11.06.2015
03.09.2015 (+ 4 bijlages)

Volgende adviezen zijn beschikbaar:
ADVIESORGAAN:
Bibbeheerraad
Cultuurraad
RvB GC Felix Sohie
Gecoro
GROS
Jeugdraad
RvB JWI
LOK
Milieuraad

DATUM:

ADVIES:

15.10.2015

Advies i.v.m. investeringen 2016

04.11.2015
13.11.2015

Raad Lokale Economie

30.09.2015

Seniorenraad

14.09.2015

Advies 2015-002 i.v.m. klimaatactieplan Hoeilaart
Advies 2015-003 i.v.m. gemeentelijke premie voor
bouw en renovatie van energievriendelijke
woningen en appartementen
Opmerkingen en adviezen geformuleerd in
vergadering van 23.09.2015 m.b.t.
Gemeenteplein, heraanleg Vandenbroeckstraat,
reclamestoet, aanpassing statuten RLE
Advies 2015-003 i.v.m. groenonderhoud en
netheid gemeente
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Sportraad
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de bijgevoegde verslagen en adviezen van diverse
adviesorganen.
Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Van Caudenberg
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- intern: webmaster voor controle
***
O.P.36

Financiën. Meerjarenplan 2016-2019. Goedkeuring.

DE RAAD,
Dhr. Tim Vandenput geeft een toelichting.
Hij verwijst naar de uitbreiding van het Gemeentefonds en het wegvallen van de
sectoriële subsidies.
Hij deelt mee dat de gemeente geen nieuwe leningen zal aangaan en zowel het
kasresultaat als de autofinancieringsmarge positief blijven.
Hij deelt nog mee dat de casco-restauratie van het station van Groenendaal eveneens
verwerkt werd.
Dhr. Wim Laureys dankt voor de eerder verstrekte toelichting. Hij geeft aan het antwoord
op zijn vragen laat ontvangen te hebben en komt terug op enkele van zijn vragen.
Dhr. Marc Vanderlinden suggereert om in de toekomst contact te nemen met de
financieel beheerder.
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
/
Juridische gronden
•
•
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen;
Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen;
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen;

Advies
/
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Argumentatie
Samengevat evolueert volgens de financiële nota het resultaat op kasbasis en de
autofinancieringsmarge als volgt:
Boekjaar
2016
2017
2018
2019

Resultaat op kasbasis
€ 6.687.582
€ 3.077.077
€ 805.884
€ 418.201

Autofinancieringsmarge
€ 886.172
€ 1.091.421
€ 1.154.272
€ 1.240.305

Het meerjarenplan beantwoordt dan ook aan de gestelde vereisten inzake evenwicht.
Financieel advies
/
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 stemmen tegen;
Artikel 1
De raad keurt het voorliggende meerjarenplan 2016-2019 goed, bestaande uit een
strategische nota en een financiële nota.
Artikel 2
De raad geeft opdracht het meerjarenplan 2016-2019 over te maken aan de
toezichthoudende overheid.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
intern: financiële dienst
toezichthoudende overheid
***
O.P.37

Financiën. Budget 2016. Goedkeuring.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
/
Juridische gronden
•
•
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen.
Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen.
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen.

Advies
/
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Argumentatie
Het resultaat op kasbasis is positief en bedraagt € 6.687.582.
Er worden volgende uitgaven voorzien:
• exploitatie: € 11.499.855
• investeringen: € 1.910.000
• andere: € 1.536.665
Aan de ontvangstenzijde worden voorzien :
• exploitatie: € 13.639.052
• investeringen: € 167.500
• andere: € 288.640
Financieel advies
/
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 stemmen tegen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het budget 2016.
Artikel 2
De raad geeft opdracht het budget 2016 over te maken aan de toezichthoudende
overheid.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Financiële dienst, leden MAT, gouverneur.
***
O.P.38
Financiën. Politiezone Druivenstreek. Vaststelling gemeentelijke
dotatie voor het dienstjaar 2016.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
/
Feiten en context
De lokale politie van de gemeente behoort, sinds 1 januari 2002, samen met de lokale
politie van Overijse, tot de politiezone Hoeilaart-Overijse.
In een meergemeentenzone wordt de gemeentelijke dotatie en de verdeling van de
dotaties onder de gemeenten bepaald overeenkomstig de minimumnormen.
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 door of krachtens de WGP met inbegrip van, in
de meergemeentenzone, de dotatie van de gemeente aan de politiezone.
De respectieve bijdrage van de gemeenten van een meergemeentenzone in de globale
gemeentelijke dotatie wordt in onderling overleg en bij algemeen akkoord bepaald.
Er dient overeenstemming te zijn tussen de gemeentelijke dotatie zoals respectievelijk
opgenomen in de politiebegroting, de gemeenteraadsbeslissing in uitvoering van artikel
40 WGP en de gemeentebegroting.
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Juridische gronden
•
•
•
•
•

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op 2 niveaus, en meer bepaald de artikelen 39 en 40.
Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de lokale politie.
Koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeentenpolitiezone.
Koninklijk besluit van 7 mei 2002 waarbij de lokale politie van de politiezone van
Hoeilaart–Overijse (B.S. van 31/05/2002) ingesteld wordt op 1 januari 2002.
Omzendbrief BB 2015/2 houdende de instructies voor de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016.

Advies
/
Argumentatie
De politieraad keurde met betrekking tot de gemeentelijke bijdrage van Hoeilaart een
dotatie goed van 1.033.682 euro.
Dit bedrag komt overeen met wat werd goedgekeurd in het gemeentelijke meerjarenplan
2016-2019 voor het dienstjaar 2016.
De raad wordt verzocht de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Druivenstreek vast
te stellen.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

649 4 000 1/0400

€ 1.033.682

BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 6 onthoudingen;
Artikel 1
De toelage van de gemeente Hoeilaart aan de Politiezone Hoeilaart-Overijse voor het
dienstjaar 2016 wordt vastgesteld op 1.033.682 euro.
Artikel 2
Een eensluidend afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan dhr. Gouverneur
van de provincie Vlaams-Brabant alsook aan de Politiezone Druivenstreek.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Philips
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
intern: financiële dienst
Politiezone Druivenstreek, ABB gouverneur
***
O.P.39

Secretariaat. Gemeenteraad. Planning zittingen dienstjaar 2016.

DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid
behoren het vereisen en tenminste tien maal per jaar.
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Feiten en context
De planning van de gemeenteraadszittingen voor het komende jaar wordt tijdens de
laatste zitting van het lopende werkjaar ter kennisgeving voorgelegd aan de
gemeenteraadsleden.
Vooraf werd het ontwerp van planning getoetst aan de kalender van de OCMW-raad
teneinde simultane vergaderingen voor burgemeester en toegevoegd schepen/OCMWvoorzitter te vermijden.
Juridische gronden
•
•

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 19 t.e.m. 21.
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, gecoördineerd t.e.m. 21
januari 2013, artikels 1 (bijeenroeping) en 3 (termijn van oproeping).

Advies
/
Argumentatie
De opmaak van een planning voor een volledig werkjaar biedt aan het secretariaat de
mogelijkheid tijdig de raadzaal te reserveren en de verzendingsdata in te plannen.
De raad wordt verzocht kennis te nemen van de planning van de gemeenteraadszittingen
voor het werkjaar 2016.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de data van de geplande gemeenteraadszittingen voor het
dienstjaar 2016.
De planning ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

25
22
23
25
23
27
29
26
24
28
21

januari
februari
maart
april
mei
juni
augustus
september
oktober
november
december

4de maandag
4de maandag
3de woensdag
4de maandag
4de maandag
4de maandag
5de maandag
4de maandag
4de maandag
4de maandag
3de woensdag

Verantwoordelijke ambtenaar: Martine Van Caudenberg
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Intern: Secretariaat, Technische dienst (onderhoudsdienst), Onthaal
***
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O.P.40
Secretariaat. Kennisname einde mandaat schepen. Beëdiging en
installatie schepen-opvolger.
DE RAAD,
Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat dhr. Jean-Paul Van Horenbeke vandaag niet aanwezig
kon zijn omwille van medische redenen en dankt hem voor zijn jarenlange inzet.
Mevr. Annelies Vanderlinden dankt op haar beurt iedereen en nodigt de aanwezigen uit
op een drink.
Dhr. Wim Laureys feliciteert haar namens de fractie en geeft aan constructief suggesties
door te zullen spelen.
Voorgeschiedenis
•
•
•

14 oktober 2012: gemeenteraadsverkiezingen;
28 november 2012: verklaring van ontvangst van de gemeentesecretaris van de
akte van voordracht van de kandidaat-schepenen;
2 januari 2013: verkiezing van de schepenen en eedaflegging;

Feiten en context
De raad neemt in zitting van 2 januari 2013 kennis van de voordrachtsakte met
betrekking tot de 5 te begeven schepenambten. De voordrachtsakte wordt ontvankelijk
verklaard en de 5 schepenen worden aangesteld verklaard, waarna ze in volgorde van de
voordracht overgaan tot de eedaflegging in handen van de burgemeester.
De gezamenlijke akte van voordracht vermeldt een datum voor het mandaat van
schepen Jean-Paul Van Horenbeke, nl. 31 december 2015, en dat mevr. Annelies
Vanderlinden hierbij vermeld wordt als opvolger voor de resterende duur van het
mandaat.
Juridische gronden
•

Het gemeentedecreet, artikelen 44, 45, 46 en 50;

Advies
/
Argumentatie
Artikel 45 § 1 van het gemeentedecreet bepaalt dat de schepen bij het bereiken van de
einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend is en van rechtswege wordt
opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld.
Artikel 46 § 1 van het gemeentedecreet bepaalt dat de schepenen, voor ze hun mandaat
aanvaarden, in openbare vergadering de eed moeten afleggen in handen van de
burgemeester.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Artikel 1
Mevrouw Annelies Vanderlinden wordt - vanaf 1 januari 2016 en voor de resterende duur
van de legislatuur 2013-2018 - als vijfde schepen aangesteld en wordt verzocht de eed af
te leggen in handen van de burgemeester.
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DE GEMEENTERAAD,
Overeenkomstig artikel 46 § 1 van het Gemeentedecreet in openbare vergadering;
Gelet op zijn beslissing van 2 januari 2013
Waardoor mevr. Annelies Vanderlinden
Gemeenteraadslid alhier, tot schepen van deze gemeente werd verkozen;
Overwegend dat mevr. Annelies Vanderlinden
Op verzoek van dhr. Tim Vandenput, burgemeester, de eed aflegt, namelijk:
“ Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. “
Overwegende dat de eedaflegging van de verkozen schepen als aanstelling in haar functie
geldt, en betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte werd
opgesteld;
NEEMT AKTE:
van deze eedaflegging en aanstelling, en verklaart dat mevr. Annelies Vanderlinden
als vijfde schepen van deze gemeente is aangesteld.

Artikel 2
Van deze eedaflegging wordt een afzonderlijke akte opgesteld.
Artikel 3
De gemeentesecretaris brengt de Vlaamse Regering binnen de 20 dagen van de
eedaflegging op de hoogte via de Mandatendatabank.
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
intern: personeelsdienst (verzekeringen en presentiegelden), financiële dienst
(presentiegelden), communicatiedienst/website, secretariaat (briefwisseling)
extern: Mandatendatabank
***
Vragen en antwoorden.
1) Dhr. Alain Borreman informeert naar de aanpak van de hangjongeren.
Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat hij hieromtrent toelichting zal geven in de
geheime zitting.
2) Dhr. Wim Laureys stelt vast dat een aantal belastingsreglementen nog niet
vernieuwd werden.
Dhr. Tim Vandenput deelt mee dat deze nog bekeken worden en ze in een
volgende zitting zullen voorgelegd worden.

Mevr. Julie Vanstallen verlaat de zitting.
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***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
Namens de Raad,
get. Geert Raymaekers
gemeentesecretaris
Voor eensluidend afschrift

Geert Raymaekers
gemeentesecretaris

get. Steven Coppens
voorzitter

Steven Coppens
voorzitter

