Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 27 JANUARI 2014
AANWEZIG :

Steven COPPENS,voorzitter
Tim VANDENPUT, burgemeester
Els UYTTERHOEVEN, Marc VANDERLINDEN, Eva DE BLEEKER, Jean-Paul
VAN HORENBEKE, Joris PIJPEN, schepenen
Wilfried VAN RAEMDONCK, OCMW-voorzitter
Patrick DEMAERSCHALK, Jan VAN ASSCHE, Sylvie GAHY, Alain
BORREMAN, Wim LAUREYS, Franco BUSATO, Els MENU, Michel JOLY, Luc
MEGANCK, Annelies VANDERLINDEN, Roby GUNS, Klaas GEERS,
raadsleden
Geert RAYMAEKERS, secretaris

AFWEZIG:

Dirk JACQUET, Wim ROWIES, raadsleden

Vanaf punt O.2. vervoegt Dirk JACQUET, raadslid de vergadering.
Vanaf punt O.4. vervoegt Wim ROWIES, raadslid de vergadering.
***

De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.1.

Ontslag,
ingediend
door
mevr.
gemeenteraadslid. Kennisname.

Daphne

Galekop,

als

DE RAAD,
Gelet op de brief van 18 december 2013 van mevr. Daphne Galekop,
waarin zij haar ontslag als gemeenteraadslid indient;
Gelet op artikel 15 van het gemeentedecreet;
BESLUIT
ENIG ART.: kennis te nemen van het ontslag, ingediend door mevr.
Daphne Galekop, als gemeenteraadslid.
***
O.2.

Installatie van een raadslid-opvolger tot effectief
Onderzoek der geloofsbrieven. Eedaflegging. Beslissing.

raadslid.

DE RAAD,
Gelet op het ontslag, ingediend d.d. 18 december 2013 door mevr. Daphne
Galekop, als gemeenteraadslid, door de gemeenteraad voor kennisname
aanvaard in zitting van 27 januari 2014;
Aangezien dhr. Dirk Jacquet, geboren te Schaarbeek op 28 juni 1968 en
hier wonende, 2de opvolger op de lijst n° 1 waartoe het te vervangen
raadslid behoorde, in aanmerking komt voor de opvolging;
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Gehoord het verslag van de voorzitter betreffende het onderzoek van de
geloofsbrieven van voornoemde opvolger;
Overwegende dat uit het onderzoek gebleken is dat het kandidaat-raadslid
nog steeds voldoet aan alle gestelde vereisten voor verkiesbaarheid, en
zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, hetzij wegens
uitoefening van een ambt, hetzij wegens bloed- of aanverwantschap;
Overwegende dat voornoemd opvolger thans Belg is en de voorwaarden
van leeftijd en woonst verenigt;
Overwegende dat de
voorgeschreven eed

in

artikel 7 § 3

van

het

Gemeentedecreet

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
werd afgelegd in handen van Steven Coppens, voorzitter, ingevolge
artikel 8 § 4, 2e lid, 2° van het gemeentedecreet;
Overwegende
dat
door
de
eedaflegging
het
gemeenteraadslid
ambtsbevoegd wordt en dat betreffende het vervullen van deze formaliteit
een afzonderlijke akte werd opgesteld;
BESLUIT
ART. 1: hecht
met
algemene
stemmen
goedkeuring
aan
de
geloofsbrieven van dhr. Dirk Jacquet, Edgard Sohiestraat 27 te
1560 Hoeilaart.
ART. 2: neemt akte van de eedaflegging en aanstelling van dhr. Dirk
Jacquet.
***
O.3.

Ontslag, ingediend door dhr. Marcel Baeten, als gemeenteraadslid.
Kennisname.
DE RAAD,
Gelet op de brief van 20 december 2013 van dhr. Marcel Baeten, waarin hij
zijn ontslag als gemeenteraadslid indient;
Gelet op artikel 15 van het gemeentedecreet;
BESLUIT
ENIG ART.: kennis te nemen van het ontslag, ingediend door dhr. Marcel
Baeten, als gemeenteraadslid.
***
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O.4.

Installatie van een raadslid-opvolger tot effectief
Onderzoek der geloofsbrieven. Eedaflegging. Beslissing.

raadslid.

DE RAAD,
Gelet op het ontslag, ingediend d.d. 20 december 2013 door dhr. Marcel
Baeten, als gemeenteraadslid, door de gemeenteraad voor kennisname
aanvaard in zitting van 27 januari 2014;
Aangezien dhr. Wim Rowies, geboren te Ukkel op 21 maart 1957 en hier
wonende, 3de opvolger op de lijst n° 1 waartoe het te vervangen raadslid
behoorde, in aanmerking komt voor de opvolging;
Gehoord het verslag van de voorzitter betreffende het onderzoek van de
geloofsbrieven van voornoemde opvolger;
Overwegende dat uit het onderzoek gebleken is dat het kandidaat-raadslid
nog steeds voldoet aan alle gestelde vereisten voor verkiesbaarheid, en
zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, hetzij wegens
uitoefening van een ambt, hetzij wegens bloed- of aanverwantschap;
Overwegende dat voornoemd opvolger thans Belg is en de voorwaarden
van leeftijd en woonst verenigt;
Overwegende dat de
voorgeschreven eed

in

artikel 7 § 3

van

het

Gemeentedecreet

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
werd afgelegd in handen van Steven Coppens, voorzitter, ingevolge
artikel 8 § 4, 2e lid, 2° van het gemeentedecreet;
Overwegende
dat
door
de
eedaflegging
het
gemeenteraadslid
ambtsbevoegd wordt en dat betreffende het vervullen van deze formaliteit
een afzonderlijke akte werd opgesteld;
BESLUIT
ART. 1: hecht
met
algemene
stemmen
goedkeuring
aan
de
geloofsbrieven van dhr. Wim Rowies, Waversesteenweg 5/021 te
1560 Hoeilaart.
ART. 2: neemt akte van de eedaflegging en aanstelling van dhr. Wim
Rowies.
ART. 3: stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden vast.
Dhr. Roby Guns dankt de uittredende raadsleden voor het geleverde werk
en heet de nieuwe raadsleden welkom.

***
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O.5.

Notulen van
Goedkeuring.

de

openbare

zitting

van

18 december 2013.

DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys informeert naar het antwoord op zijn vraag met
betrekking tot de leegstandslijst.
De voorzitter deelt mee dat dit in opmaak is.
Dhr. Laureys is de mening toegedaan dat er twee verschillende
retributiereglementen naast elkaar bestaan en suggereert het nietgebruikte in te trekken.
Dhr. Van Assche informeert naar het antwoord op zijn vraag met
betrekking tot de nieuwsbrief van de politie.
Dhr. Vandenput deelt mee de vraag gesteld te hebben aan de politie maar
nog geen antwoord gekregen te hebben.
Gelet op het ontwerp
18 december 2013;

van

notulen

van

de

openbare

zitting

van

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
BESLUIT : Met 21 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 0 onthoudingen.
ENIG ART.:

De raad hecht goedkeuring aan de notulen van de openbare
zitting van 18 december 2013.
***

O.6.

Gemeenteraadscommissies. Deontologische commissie. Vervanging
van een lid. Beslissing.
DE RAAD,
Gelet op de deontologische code voor de raadsleden, zoals goedgekeurd bij
beslissing van de gemeenteraad van 26 februari 2007;
Gelet
op
de
vernieuwing
van
de
gemeenteraad
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;

na

de

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals laatst
goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 21 januari 2013;
Overwegende dat het huishoudelijk reglement stipuleert dat er te Hoeilaart
een deontologische commissie bestaat;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de deontologische commissie;
Overwegende dat de deontologische commissie 5 leden telt, aangeduid
door de gemeenteraad, waaronder mevr. Daphne Galekop;
Overwegende dat de leden van de deontologische commissie het statuut
van gemeenteraadslid dienen te bezitten;
Overwegende dat de mandaten evenredig verdeeld worden over de fracties
waaruit de gemeenteraad is samengesteld;
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Overwegende dat als, ten gevolge van de toepassing van de evenredige
vertegenwoordiging, een fractie niet vertegenwoordigd is deze een raadslid
kan aanwijzen dat met raadgevende stem in de commissie zetelt;
Overwegende dat mevr. Daphne Galekop d.d. 18 december 2013 ontslag
nam als lid van de gemeenteraad;
Overwegende dat dit ontslag voor kennisname werd aanvaard door de
gemeenteraad in zitting van 27 januari 2014;
Overwegende dat zij hierdoor
deontologische commissie;

ook

ontslag

neemt

als

lid

van

de

Overwegende dat dan ook in haar vervanging dient te worden voorzien en
één lid aangeduid dient te worden om de deontologische commissie te
vervolledigen;
Gelet op de voordracht van dhr. Wim Rowies;
Na tot stemming bij handopsteking te zijn overgegaan:
Dhr. Wim Rowies behaalt 21 ja-stemmen;
BESLUIT
ART. 1: Dhr. Wim Rowies, raadslid, Waversesteenweg 5 / 021, 1560
Hoeilaart, wordt aangeduid als lid van de deontologische
commissie in vervanging van mevr. Daphne Galekop,
ontslagnemend gemeenteraadslid.
ART. 2: De aanstelling blijft van kracht tot de installatie van de
gemeenteraad na de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
ART. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan betrokkene.
***
O.7.

Gemeenteraadscommissies.
Commissie
die
waakt
over
de
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente. Vervanging van een lid.
Beslissing.
DE RAAD,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 april 2013, houdende
oprichting van de commissie die waakt over de afstemming van het
gemeentelijk
beleid op
het
beleid van
de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de
gemeente en goedkeuring van het huishoudelijk reglement van deze
commissie;
Overwegende dat, in zitting van 22 april 2013, werd overgegaan tot de
aanduiding van 5 leden voor deze commissie waaronder mevr. Daphne
Galekop;
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Overwegende dat mevr. Daphne Galekop d.d. 18 december 2013 ontslag
nam als lid van de gemeenteraad;
Overwegende dat het ontslag voor kennisname werd aanvaard door de
gemeenteraad, in zitting van 27 januari 2014;
Overwegende dat zij hierdoor ook ontslag neemt als lid van de commissie
die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid
van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente;
Overwegende dat dan ook in haar vervanging dient voorzien te worden en
één lid aangeduid dient te worden teneinde de commissie te vervolledigen;
Overwegende dat de commissie samengesteld dient te worden op basis van
de representatieve aanwezigheid van de verschillende fracties in de
gemeenteraad;
Gelet op de voordracht van dhr. Dirk Jacquet;
Na tot stemming bij handopsteking te zijn overgegaan;
Dhr. Dirk Jacquet behaalt 21 ja-stemmen;
BESLUIT
ART. 1: Wordt aangeduid als lid van de commissie die waakt over de
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente, in vervanging van mevr.
Daphne Galekop, ontslagnemend gemeenteraadslid:
Dhr. Dirk Jacquet, raadslid, Edgard Sohiestraat 27, 1560
Hoeilaart.
ART. 2: De aanstelling blijft van kracht tot de installatie van de raad na
de eerstvolgende raadsverkiezingen.
ART. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan betrokkene.
***
O.8.

Gemeenteraadscommissies. Verkeerscommissie. Vervanging van
een lid. Beslissing.
DE RAAD,
Gelet
op
de
vernieuwing
van
de
gemeenteraad
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;

na

de

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals laatst
goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad van 21 januari 2013;
Overwegende dat het huishoudelijk reglement stipuleert dat er te Hoeilaart
een verkeerscommissie bestaat;
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Overwegende dat de commissie samengesteld dient te worden op basis van
de representatieve aanwezigheid van de verschillende fracties in de
gemeenteraad;
Overwegende dat, in zitting van 25 maart 2013, werd overgegaan tot de
aanduiding van 9 leden voor de verkeerscommissie, waaronder mevr.
Daphne Galekop;
Overwegende dat mevr. Daphne Galekop d.d. 18 december 2013 ontslag
nam als lid van de gemeenteraad;
Overwegende dat dit ontslag voor kennisname werd aanvaard door de
gemeenteraad in zitting van 27 januari 2014;
Overwegende dat zij
verkeerscommissie;

hierdoor

ook

ontslag

neemt

als

lid

van

de

Overwegende dat dan ook in haar vervanging dient te worden voorzien en
één lid aangeduid dient te worden om de verkeerscommissie te
vervolledigen:
Gelet op de voordracht van dhr. Wim Rowies;
Na tot stemming bij handopsteking te zijn overgegaan;
Dhr. Wim Rowies behaalt 21 ja-stemmen;
BESLUIT
ART. 1: Dhr.
Wim
Rowies,
raadslid,
Waversesteenweg 5 / 021,
1560 Hoeilaart,
wordt
aangeduid
als
lid
van
de
verkeerscommissie in vervanging van mevr. Daphne Galekop,
ontslagnemend gemeenteraadslid.
ART. 2: De aanstelling blijft van kracht tot de installatie van de
gemeenteraad na de eerstvolgende raadsverkiezingen.
ART. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan betrokkene
en aan de voorzitter van de verkeerscommissie.
***
O.9.

Interrand. Aanstelling van een vervanger voor de derde
afgevaardigde voor de algemene vergaderingen, voor de
resterende duur van de legislatuur 2013-2018. Beslissing.
DE RAAD,
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale
Interrand;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
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Gelet op het decreet van 18 januari 2013, houdende wijziging van diverse
bepalingen van het decreet van 6 juli 2001;
Gelet op het schrijven van 6 mei 2013, houdende de uitnodiging voor de
algemene vergadering van de gemeentelijke intercommunale Interrand;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2013,
houdende aanduiding van dhr. Marcel Baeten als derde afgevaardigde van
de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de
intercommunale Interrand, voor de resterende duur van de legislatuur
2013-2018;
Overwegende dat dhr. Marcel Baeten d.d. 20 december 2013 ontslag nam
als lid van de gemeenteraad;
Overwegende dat dit ontslag voor kennisname werd aanvaard door de
gemeenteraad in zitting van 27 januari 2014;
Overwegende dat hij hierdoor ontslag neemt als derde afgevaardigde van
de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de
intercommunale Interrand, voor de resterende duur van de legislatuur
2013-2018;
Overwegende dat er bijgevolg in vervanging van de derde afgevaardigde
dient te worden voorzien;
Gelet op de voordracht van dhr. Dirk Jacquet;
Gaat over tot stemming bij handopsteking;
Overwegende dat dhr. Dirk Jacquet 21 ja-stemmen heeft behaald;
BESLUIT
ART. 1: Dhr.
Dirk
Jacquet,
raadslid,
Edgard
Sohiestraat 27,
1560 Hoeilaart, aan te wijzen als derde afgevaardigde van de
gemeente om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van
de intercommunale Interrand, voor de resterende duur van de
legislatuur 2013-2018, in vervanging van dhr. Marcel Baeten,
ontslagnemend gemeenteraadslid.
ART. 2: Deze beslissing zal worden overgemaakt aan de intercommunale
Interrand, evenals aan betrokkene.
***
O.10.

Politie. ANPR-camerabewaking
gemeente. Advies.

op

het

grondgebied

van

de

DE RAAD,
Dhr. Laureys informeert naar de kostprijs voor de gemeente.
Dhr. Vandenput deelt mee dat de financiering door de politiezone gebeurt.
Hij sluit niet uit dat er nog een provinciale subsidie kan verkregen worden.
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Dhr. Laureys drukt de verwachting uit dat de beelden enkel binnen het
wettelijk kader gebruikt zullen worden en zou het project graag
geëvalueerd zien binnen een jaar.
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer;
Gelet op de camerawet van 21 maart 2007, gewijzigd bij wet van
12 november 2009, in het bijzonder artikel 5 dat het volgende stipuleert:
§ 1. De beslissing tot het plaatsen van een of meer bewakingscamera's in
een niet-besloten plaats wordt genomen door de verantwoordelijke
voor de verwerking.
§ 2. De in § 1. bedoelde beslissing wordt genomen nadat de
gemeenteraad van de gemeente waar de plaats zich bevindt, een
positief advies heeft gegeven.
De gemeenteraad verstrekt zijn advies na voorafgaandelijk de
korpschef van de politiezone waar die plaats zich bevindt te hebben
geraadpleegd.
Gelet op het voorstel tot implementatie van een vast ANPR-netwerk in een
niet-besloten plaats op het grondgebied van de gemeente Hoeilaart (en
Overijse);
Overwegende dat de finaliteit van de plaatsing van de camera’s er in
bestaat bij te dragen tot het handhaven van de openbare orde, het
verhogen van de veiligheid in het observatiegebied en het wegnemen van
het onveiligheidsgevoel;
Overwegende dat de plaatsing van de camera’s eveneens een hulpmiddel is
in het voorkomen van misdrijven, in het bijzonder de diefstalproblematiek;
Overwegende dat de plaatsing van de camera’s deel uitmaakt van een
breder pakket van maatregelen;
Gelet op het positief advies van de korpschef de dato 24 december 2013,
zoals gevoegd in bijlage;
BESLUIT : Met 21 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 0 onthoudingen.
ENIG ART.: een gunstig advies uit te brengen met betrekking tot de
plaatsing van ANPR-camera’s op het grondgebied van de
gemeente.
***
O.11.

Gemeentelijk patrimonium. Onteigening perceel grond gelegen
Jan Lindtsstraat met oog op aanleg toegangsweg Halan Cauter.
Voorlopige vaststelling. Beslissing.
DE RAAD,
Dhr. Vandenput geeft aan dat onteigening noodzakelijk is, nu de minnelijke
verkoop onderworpen wordt aan een voorwaarde die niet ingewilligd kan
worden.
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Dhr. Laureys stelt vast dat de verkoopsafspraak nooit op papier werd
gezet. Hij is de mening toegedaan dat een deugdelijke motivatie ontbreekt,
vooral naar mogelijkheden tot alternatieve ontsluiting van het terrein toe.
Deze werden onvoldoende onderzocht, evenals de mobiliteitsproblematiek
in de W. Degreefstraat. Hij geeft aan dat zijn fractie zich daarom ook zal
onthouden.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 inzake
onteigeningen ten algemene nutte ten behoeve van de gemeenten, de
provincies,
de
autonome
gemeentebedrijven,
de
autonome
provinciebedrijven,
de
OCMW’s,
de
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/5 met betrekking tot voormeld Besluit
van de Vlaamse Regering;
Overwegende dat het noodzakelijk is om over te gaan tot onteigening van
het perceel grond, gelegen J. Lindtsstraat, sectie B nr 515 r en 515 s/deel,
voor een totale oppervlakte van 1 ha 11 a en 75 ca;
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van een aanpalend perceel
grond;
Overwegende dat dit perceel grond door de gemeente oorspronkelijk werd
aangekocht met het oog op de realisatie van nieuwbouw-jeugdlokalen;
Overwegende dat, omwille van diverse juridische procedures, de
jeugdlokalen vooralsnog werden gerealiseerd via de ombouw van de
voormalige gebouwen van Iverlek;
Overwegende dat het perceel grond, gelegen aan de J. Lindtsstraat
aansluitend bestemd werd om te worden ingericht als kampplaats en
speelterrein, uitgerust met de nodige sanitaire infrastructuur;
Overwegende dat het terrein momenteel enkel via de W. Degreefstraat
ontsloten wordt;
Overwegende dat de W. Degreefstraat een smalle en doodlopende straat
is, in hoofdorde bestemd voor lokaal verkeer;
Overwegende dat deze ontsluitingsmogelijkheid absoluut ontoereikend is;
Overwegende dat de gemeente eveneens eigenaar is van een toegangsweg
van 4 meter breed;
Overwegende dat het gebruik van deze toegangsweg via notariële
aankoopakte beperkt diende te worden tot brandweer en politie;
Overwegende dat de volwaardige ontsluiting en het gewenste gebruik van
het terrein de aanleg van een bijkomende toegangsweg, zonder
verkeersbeperkende maatregelen, noodzakelijk maakt;
Overwegende dat in het verleden met de eigenaar besprekingen werden
gevoerd met het oog op de aankoop in der minne van een perceel grond
met het oog op de aanleg van de bijkomende toegangsweg;
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Overwegende dat de besprekingen leidden tot een akkoord om de aankoop
in minnelijk akkoord te laten doorgaan;
Overwegende dat een eerste aankoopbeslissing door de gemeenteraad
getroffen werd op 28 september 2009;
Overwegende dat de ondertekening van de aankoopakte niet doorging
omwille van het feit dat de gemeente pas overgaat tot betaling na
overschrijving van de akte op het hypotheekkantoor en de verkoper zich
hiermee niet akkoord wenste te verklaren;
Overwegende
dat,
na
aankoopbeslissing
door
26 maart 2012;

nieuwe
onderhandelingen,
een
tweede
de
gemeenteraad
getroffen
werd
op

Overwegende dat de eigenaar aansluitend vooralsnog niet tot het verlijden
van de aankoopakte wenst over te gaan;
Overwegende dat in eerste instantie de weigering gebaseerd werd op de
procedure met betrekking tot de aanleg van de toegangsweg;
Overwegende dat de eigenaar eerst in het bezit wenste gesteld te worden
van de bouwvergunning met betrekking tot de toegangsweg; wat
gebeurde;
Overwegende dat aansluitend een nieuwe voorwaarde werd opgelegd, te
weten een regularisatie van een bouwovertreding op een perceel,
toebehorend aan de eigenaar, maar geen voorwerp vormende van de
betrokken aankoop;
Overwegende dat aan deze laatste voorwaarde geen gevolg kan gegeven
worden;
Overwegende dat het college van burgemeester en
uitdrukkelijk aan de eigenaar heeft laten weten;

schepenen

dit

Overwegende dat de eigenaar geen signaal meer gegeven heeft om tot de
verkoop in der minne te zullen overgaan;
Overwegende dat het dan ook noodzakelijk is geworden om over te gaan
tot de onteigening, bij gebreke aan bereidheid om over te gaan tot
ondertekening van de minnelijke aankoopakte;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
BESLUIT : Met 14 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 7 onthoudingen.
ART. 1: het onteigeningsplan, zoals gevoegd in bijlage, wordt voorlopig
vastgesteld
ART. 2: geeft opdracht het onteigeningsplan te onderwerpen aan een
openbaar onderzoek van 15 dagen.
ART. 3: geeft opdracht om het onteigeningsdossier na afloop van het
openbaar onderzoek voor te leggen aan de gemeenteraad.
***
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O.12.

Gemeentelijk patrimonium. Toekenning van een voorlopige
erfpacht aan Eandis op een perceel grond, gelegen Acacialaan.
Voorwaarden. Beslissing.
DE RAAD,
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat de EANDIS de inname van een perceel grond gelegen
Acacialaan wenst te regulariseren;
Overwegende dat de hoogspanningscabine op dit perceel grond absoluut
noodzakelijk is om de elektriciteitstoevoer naar de omliggende woningen te
kunnen blijven garanderen;
Overwegende dat een erfpachtovereenkomst dient te worden afgesloten,
met het oog op behoud van deze cabine;
Gelet op het ontwerp van voorlopige erfpachtovereenkomst, zoals gevoegd
in bijlage;
Gehoord het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT : Met 21 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 0 onthoudingen.
ART. 1: goedkeuring te hechten aan de voorlopige erfpachtovereenkomst
met betrekking tot de regularisatie van de inname van een
perceel grond in de Acacialaan voor het behoud van een
hoogspanningscabine, zoals gevoegd in bijlage.
ART. 2: het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de
verdere uitvoering van deze beslissing.
***

O.13.

Ruimtelijke Ordening. RUP Woonuitbreidingsgebied Nilleveld en
herbestemming Serregebieden. Voorlopige vaststelling. Beslissing.
DE RAAD,
Dhr. Vandenput geeft een toelichting.
Hij vermeldt onder meer aan dat het woonuitbreidingsgebied SloesveldKelleveld niet opgenomen werd in dit RUP omdat het volgens Ruimte
Vlaanderen enkel door een huisvestingsmaatschappij kan aangesneden
worden. Hij acht dit een voor discussie vatbare interpretatie en geeft aan
dat de gemeente hier een gemengd project wil realiseren.
Dhr. Borreman acht de term “voorlopige” vaststelling misleidend. Hij stelt
dat het de facto een definitieve vaststelling betreft omdat er nog slechts
beperkte details kunnen gewijzigd worden, zoniet dient de integrale
goedkeuringsprocedure hernomen te worden.
Hij pleit er voor de hoorzitting te laten voorafgaan aan de beslissing tot
voorlopige vaststelling van het RUP.
Dhr. Vandenput geeft er de voorkeur aan om eerst de gemeenteraad te
laten beslissen en stelt dat, indien het nodig is de procedure te hernemen,
dit ook zal gebeuren.
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Dhr. Borreman geeft nog aan dat het RUP de facto al toepasbaar is vanaf
het ogenblik van de voorlopige vaststelling.
Dhr. Laureys betreurt dat er geen politieke toenadering is geweest in het
kader van de voorbereiding van dergelijke belangrijke beslissingen en
projecten.
Hij stelt ook diverse vragen rond de gemaakte keuzes om bepaalde
percelen al dan niet op te nemen in het RUP.
Dhr. Vandenput stelt dat het studiebureau, op aangeven van het
gemeentebestuur, de vragen en mogelijkheden bekeken heeft en het
voornamelijk pragmatische keuzes betreft.
Dhr. Laureys stelt dat een KMO-zone niet uitgesloten is en betreurt het
ontbreken van een visie hieromtrent.
Dhr. Vandenput antwoordt dat de bouw van een loods mogelijk is, niet de
realisatie van een KMO-zone.
Dhr. Laureys stelt dat de recreatiezone langsheen de spoorweg vooral op
tennis georiënteerd is en realisatie zich wellicht niet binnen de eerste
20 jaar zal situeren.
Dhr. Vandenput antwoordt dat de grond gereserveerd is voor sport en
recreatie in het algemeen. Hij bevestigt dat de realisatie zeker nog geruime
tijd op zich zal laten wachten.
Dhr. Laureys informeert naar de criteria om serregebied om te zetten in
agrarisch (park)gebied.
Dhr. Vandenput verwijst naar de pragmatische aanpak die gehanteerd
werd.
Eenzelfde vraag wordt gesteld met betrekking tot de inkleuring als
afwerkingsgebied.
Dhr. Laureys betreurt nogmaals het gebrek aan samenwerking tussen
oppositie en meerderheid en motiveert de onthouding van zijn fractie op
basis hiervan.
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd zoals tot op
heden, inzonderheid artikels 2.2.13 t.e.m. 2.2.18;
Gelet op het 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;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003
houdende de definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 19 maart 2004
wat de bindende bepalingen betreft;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010
houdende de definitieve vaststelling van een gedeeltelijke herziening van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 oktober 2004 houdende de
goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie VlaamsBrabant;
Gelet op het ministerieel besluit van 6 november 2012 houdende de
herziening van het Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie VlaamsBrabant;
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Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
goedgekeurd door de deputatie d.d. 25/2/2010;

van

Hoeilaart,

Gelet op het Algemeen Plan van Aanleg van Hoeilaart, goedgekeurd bij MB
van 19/7/1984.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 9/5/2011 houdende de opdracht
om een studiebureau aan te stellen met het oog op de opmaak van diverse
ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
29/08/2011 houdende de toewijzing van de opdracht aan het studiebureau
D+A Consult;
Gelet op het ontwerp RUP Woonuitbreidingsgebied
Herbestemming Serregebieden dat bestaat uit:
een toelichtingsnota
voorschriften
plannen van de feitelijke en juridische toestand
grafisch plan;

Nilleveld

en

Gelet op het advies van de GECORO d.d. 15 november 2012;
Gelet op de plenaire vergadering van 14 december 2012;
Gelet op het verslag van deze plenaire vergadering en het schriftelijk
advies van volgende instanties op de plenaire vergadering:
Provincie Vlaams-Brabant, directie infrastructuur, dienst ruimtelijke
ordening d.d. 12 december 2012;
Departement RWO d.d. 14 december 2012;
Agentschap voor Natuur en Bos d.d. 7 december 2012;
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie d.d. 29 november 2012 en
10 december 2012;
Departement Landbouw en Visserij d.d. 12 december 2012;
Toerisme Vlaanderen d.d. 13 december 2012;
Bloso d.d. 13 december 2012;
Vlaamse Milieumaatschappij VMM, d.d. 20 december 2012
Gelet op de MER-screening waaruit blijkt dat het RUP niet onder de planMER-plicht valt;
Overwegende dat het ontwerp RUP werd aangepast in functie van de
adviezen en opmerkingen van bovenvermelde adviesinstanties;
Gelet op het tweede advies van de GECORO d.d. 3 september 2013;
Gelet op de tweede plenaire vergadering 25 september 2013;
Gelet op het verslag van deze plenaire vergadering en het schriftelijk
advies van volgende instanties op de tweede plenaire vergadering:
Provincie Vlaams-Brabant, directie infrastructuur, dienst ruimtelijke
ordening d.d. 24 september 2013;
Ruimte Vlaanderen d.d. 25 september 2013;
Wonen-Vlaanderen d.d. 24 september 2013;
Agentschap voor Natuur en Bos d.d. 17 september 2013;
Infrabel d.d. 3 september 2013;
Vlaamse Milieumaatschappij VMM, d.d. 12 september 2013;
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-

Toerisme Vlaanderen d.d. 19 september 2013;
Bloso d.d. 25 september 2013;
Departement Landbouw en Visserij d.d. 25 september 2013;

Gelet op de opmerkingen op het verslag van:
Wonen-Vlaanderen d.d. 19 oktober 2013;
Ruimte Vlaanderen d.d. 26 oktober 2013;
Overwegende dat het ontwerp RUP werd aangepast in functie van de
adviezen en opmerkingen van bovenvermelde adviesinstanties en werd
beslist om het deel RUP woonuitbreidingsgebied Sloesveld uit het dossier te
sluiten en in een latere fase te behandelen;
BESLUIT : Met 14 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 7 onthoudingen.
ENIG ART.: Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Woonuitbreidingsgebied Nilleveld en
Herbestemming Serregebieden’ met alle bijlagen wordt
voorlopig vastgesteld.
***
O.14.

Ruimtelijke Ordening. RUP zonevreemde
vaststelling. Beslissing.

maneges.

Definitieve

DE RAAD,
Dhr. Laureys betreurt de manier van totstandkoming van dit plan.
Hij stelt dat de vergunningstoestand van de manèges dringend moet
gelijkgeschakeld worden.
Hij stelt ook dat er gebruik wordt gemaakt van misleidende informatie rond
het effectief gebruik van de paardenstallen.
Hij haalt nog aan dat er sprake is van recente bouwmisdrijven in
informeert naar de houding terzake van het gemeentebestuur.
Dhr. Vandenput deelt mee dat de situatie van de milieuvergunningen
aangepakt wordt en de maneges 5 jaar tijd krijgen om zich in regel te
stellen, na datum van goedkeuring van het RUP.
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd zoals tot op
heden, inzonderheid artikels 2.2.13 t.e.m. 2.2.18;
Gelet op het 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;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003
houdende de definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 19 maart 2004
wat de bindende bepalingen betreft;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010
houdende de definitieve vaststelling van een gedeeltelijke herziening van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
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Gelet op het ministerieel besluit van 7 oktober 2004 houdende de
goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie VlaamsBrabant;
Gelet op het ministerieel besluit van 6 november 2012 houdende de
herziening van het Ruimtelijk Structuurplan voor de provincie VlaamsBrabant;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
goedgekeurd door de deputatie d.d. 25/2/2010;

van

Hoeilaart,

Gelet op het Algemeen Plan van Aanleg van Hoeilaart, goedgekeurd bij MB
van 19/7/1984;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 9/5/2011 houdende de opdracht
om een studiebureau aan te stellen met het oog op de opmaak van diverse
ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d.
29/08/2011 houdende de toewijzing van de opdracht aan het studiebureau
D+A Consult;
Gelet op het ontwerp RUP Zonevreemde maneges dat bestaat uit:
een toelichtingsnota
voorschriften met plannen van de feitelijke en juridische toestand en
een grafisch plan;
Gelet op het advies van de GECORO d.d. 3/5/2012;
Gelet op de plenaire vergadering d.d. 31/05/2012;
Gelet op het verslag van deze plenaire vergadering en het schriftelijk
advies van volgende instanties op de plenaire vergadering:
Provincie Vlaams-Brabant, directie infrastructuur, dienst ruimtelijke
ordening d.d. 30/05/2012
Departement RWO d.d. 31/05/2012;
Agentschap voor Natuur en Bos d.d. 23/5/2012;
Wonen Vlaams-Brabant d.d. 22/5/2012;
Departement leefmilieu, Natuur en Energie d.d. 31/5/2012;
Bloso d.d. 30/5/2012;
Toerisme Vlaanderen d.d. 24/5/2012;
Departement Landbouw en Visserij d.d. 30/4/2012.
Gelet op de MER-screening waaruit blijkt dat het RUP niet onder de planMER-plicht valt;
Gelet op de bemerkingen bij het verslag plenaire vergadering van de
Provincie Vlaams-Brabant, directie infrastructuur, dienst ruimtelijke
ordening d.d. 12/6/2012 en van het Departement RWO d.d. 20/6/2012;
Overwegende dat het ontwerp RUP werd aangepast in functie van de
adviezen en opmerkingen van bovenvermelde adviesinstanties;
Gelet op het tweede schriftelijk advies van volgende instanties:
Provincie Vlaams-Brabant, directie infrastructuur, dienst ruimtelijke
ordening d.d. 22/3/2013;
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-

Ruimte Vlaanderen (vroegere benaming Departement RWO) d.d.
27/3/2013;
Agentschap voor Natuur en Bos d.d. 1/3/2013;

Overwegende dat het ontwerp RUP opnieuw werd aangepast in functie van
de adviezen en opmerkingen van bovenvermelde adviesinstanties;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2013, houdende
voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Zonevreemde maneges;
Gelet op het openbaar onderzoek dat plaatsgreep van 5 augustus 2013 tot
en met 3 oktober 2013;
Gelet op het advies van Ruimte Vlaanderen van 12 september 2013 tijdens
het openbaar onderzoek;
Gelet op het advies van Ruimte Vlaanderen van 3 oktober 2013 tijdens het
openbaar onderzoek;
Gelet op de taakstelling van de GECORO zoals bepaalt in artikel 2.2.14.§4
en §5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de bundeling van de adviezen en bezwaarschriften door de
GECORO en advies dat de GECORO uitbracht tijdens haar vergadering van
12 november 2013;
BESLUIT : Met 14 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 7 onthoudingen.
ART. 1: Het advies van de GECORO wordt bijgetreden.
ART. 2: Het bij dit besluit gevoegde ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan Zonevreemde maneges, 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.
ART. 3: Volgende stukken maken integraal deel uit van dit besluit:
een toelichtingsnota;
voorschriften met plannen van de feitelijke en juridische
toestand en een grafisch plan.
ART. 4: Het RUP Zonevreemde maneges wordt, samen met dit besluit en
het volledige advies van de GECORO, toegezonden aan de
deputatie
provincie
Vlaams-Brabant,
aan
de
bevoegde
planologisch ambtenaar en aan het agentschap.
***
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O.15.

Onderwijs. Verlenging van het stelsel inzake de toekenning van
sociale voordelen aan de scholen. Schooljaar 2013-2014.
Beslissing.
DE RAAD,
Dhr. Borreman stelt de vraag hoelang het tarief al ongewijzigd is gebleven.
Hij suggereert een indexatie van de tarieven.
Mevr. De Bleeker bevestigt dat ze dit zal laten nakijken.
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve van 24 juli 1991,
houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale
voordelen bedoeld in art. 33 van de Wet 29 mei 1959;
Gelet op het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend
onderwijsbeleid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 augustus 2009
houdende het verlenen van een tussenkomst in de kosten voor het toezicht
op de leerlingen op de school en in de inkomgelden voor het zwembad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 augustus 2010
houdende het verlenen van een tussenkomst in de kosten van het vervoer
naar het zwembad, in aanvulling op de tussenkomst in de inkomprijs van
het zwembad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 juli 2012 tot verlenging
van deze sociale voordelen;
Overwegende dat het aangewezen is de beslissing van 2 juli 2012, te
verlengen, met ingang van het schooljaar 2013-2014;
BESLUIT : Met 21 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 0 onthoudingen.
ART. 1: Voor de periode van 1 september 2013 tot 31 augustus 2014,
worden binnen het raam van de voorzieningen op de begroting,
voor de leerlingen van de vrije scholen en van de
gemeenschapsscholen
van
Hoeilaart,
onder
dezelfde
voorwaarden, financiële tussenkomsten verleend.
ART. 2: Onder financiële tussenkomsten worden verstaan:
1. het gezondheidstoezicht ;
2. sociale voordelen, waaronder verstaan wordt:
a) het ochtend-, middag- en avondtoezicht van de leerlingen
op school in de voorwaarden zoals wordt voorzien in
voornoemd besluit van de Vlaamse Executieve;
b) de toegang tot de zwemkom
3. het vervoer naar de zwemkom.
ART. 3: Hogervernoemde voordelen worden toegekend in verhouding van
het aantal leerlingen die er kunnen van genieten.
ART. 4: De tussenkomst voor het middagtoezicht wordt globaal
verminderd met een som van 4,34 EUR vermenigvuldigd met het
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aantal leerlingen van de betrokken instelling op 1 februari van
het voorafgaand schooljaar.
ART. 5: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de
verdere uitvoering van deze beslissing.

O.16.

***
Personeelsaangelegenheden.
Evaluatie
decretale
Functiebeschrijvingen. Vaststelling. Beslissing.

graden.

DE RAAD,
Dhr. Laureys geeft aan dat zijn fractie zich zal onthouden omdat ze zelf
niet mee kunnen evalueren.
Gelet op artikelen 85 e.v. van de beslissing van de gemeenteraad van
24 oktober 2013
houdende
de
rechtspositieregeling
voor
het
gemeentepersoneel;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
9 september 2013 waarbij CC Select werd aangesteld om deze
evaluatieprocedure te begeleiden;
Dat hiertoe de functiebeschrijving van gemeentesecretaris en financieel
beheerder eerst moeten worden opgesteld;
Dat de respondentengroep die feedback moet geven bestaat uit het
managementteam, inclusief de burgemeester en de voorzitter van de
gemeenteraad;
Dat het aangewezen is om deze uit te breiden;
BESLUIT : Met 14 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 7 onthoudingen.
ART. 1: Hecht goedkeuring aan bijgevoegde functiebeschrijving van
secretaris en financieel beheerder.
ART. 2: De respondentengroep die feedback zal moeten geven wordt
uitgebreid met, voor wat betreft de gemeentesecretaris, de
personeelsleden van het secretariaat en voor wat betreft de
financieel beheerder, met de personeelsleden van de financiële
dienst, de voorzitter van het OCMW en de voorzitter van het AGB
‘Holar’.
***
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O.17.

Gemeentebelastingen. Afgifte van een badge waarmee toegang tot
het recyclagepark wordt verleend. Invoering. Beslissing.
DE RAAD,
Dhr. Laureys vraagt of de gemeentelijke diensten gelast worden met de
uitreiking.
Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat dit het geval is.
Op vraag van dhr. Laureys bevestigt hij dat het college van burgemeester
en schepenen de eindverantwoordelijkheid draagt voor de afgifte van de
badges.
Op vraag van dhr. Laureys bevestigt hij dat misbruik tegengegaan kan
worden doordat de badges genummerd zijn en het gebruik opgevolgd kan
worden. Sanctionering kan echter enkel bestaan uit het aanschrijven van
de badgehouder en het blokkeren van de toegang. Hij geeft aan dat dit
alles gebeurt op basis van een intern reglement.
Dhr. Laureys suggereert het intern reglement openbaar te maken.
Dhr. Laureys vraagt na of het intern reglement in overeenstemming is met
het politiereglement en stelt dat het niet mogelijk mag zijn dat een badge
uitgereikt wordt aan houders die de milieubelasting niet betalen.
Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat dit inderdaad niet kan.
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam
beheer van de materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Overwegende dat de uitbating van het recyclagepark in de gemeente met
ingang van 3 februari 2014 wordt geautomatiseerd;
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de bezoeker op het
recyclagepark zal worden geïdentificeerd via de identiteitskaart;
Overwegende dat bepaalde doelgroepen niet
identiteitskaart,
conform
het
toegelaten
automatiseringssysteem;

beschikken over
model
door

een
het

Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet;
Gelet op artikel 43 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering
en
de
geschillenprocedure
van
provincieen
gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT : Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen, 5 onthoudingen.
ART. 1: Er wordt vanaf 3 februari 2014 een contantbelasting geheven op
het afleveren van een toegangskaart voor het recyclagepark aan
een beperkte doelgroep en onder bepaalde voorwaarden, zijnde:
Doelgroep 1:
gemeentelijke diensten en de diensten van de
intercommunale Interrand.
De gemeente, respectievelijk de intercommunale Interrand
bepaalt het aantal toegangskaarten voor de eigen dienst.
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Doelgroep 2:
personen die geen identiteitskaart hebben volgens het
model dat elektronisch leesbaar is.
Deze personen staan geregistreerd in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van de gemeente en kunnen een
toegangskaart aanvragen bij de gemeente. Deze kaart blijft
geldig gedurende de periode van inschrijving in het bevolkingsof vreemdelingenregister.
Doelgroep 3:
personen die in de gemeente een belasting op tweede
verblijven betalen.
Deze personen kunnen een toegangskaart aanvragen bij de
gemeente. Deze kaart vervalt bij het niet-betalen van de
gemeentebelasting op de tweede verblijven.
Doelgroep 4:
uitzonderlijke gevallen.
Met deze doelgroep worden personen bedoeld die niet zijn
geregistreerd in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de
gemeente, maar gebruik wensen te maken van de faciliteiten van
het recyclagepark. Deze personen dienen hun verbondenheid met
de gemeente aan te tonen en het geproduceerde afval dat zal
afgevoerd worden naar het recyclagepark, dient afkomstig te zijn
van een activiteit binnen het grondgebied van de gemeente.
De toegangskaart is geldig gedurende een termijn van een
(1) jaar, te rekenen vanaf de datum van aflevering van de kaart.
ART. 2: De belasting is ten laste van de persoon of de dienst die de
aanvraag tot het bekomen van de toegangskaart indient. De
belasting moet contant betaald worden op het ogenblik van de
aanvraag tot het bekomen van de toegangskaart, tegen afgifte
van een betalingsbewijs.
Het aanvragen van een toegangskaart gebeurt bij de gemeente.
De gemeente geeft opdracht aan de intercommunale Interrand
om een toegangskaart uit te reiken aan de aanvrager, na
betaling van de belasting.
ART. 3: Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:
- Doelgroep 1:
- Overige doelgroepen:

gratis
30 euro

ART. 4: 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 vanaf de datum van de contante
inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven,
binnen acht dagen na de indiening ervan.
ART. 5: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, 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

21

Gemeenteraadszitting van 27 januari 2014

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.
ART. 7: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid
toegezonden.
***
O.18.

VRAGEN en ANTWOORDEN.
Er worden geen vragen gesteld.
***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
******

Namens de Raad,
get. Geert Raymaekers
gemeentesecretaris
Voor eensluidend afschrift

Geert Raymaekers
gemeentesecretaris
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get. Steven Coppens
voorzitter

Steven Coppens
voorzitter

