NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 MAART 2014

__________________________________________________________________________
Zittinghebbende leden: 21
Aanwezig: Gino DUMON (sp.a), gemeenteraadslid-voorzitter;
Ignace DEREEPER (CD&V), burgemeester;
Myriam MAES (sp.a), Peter VELLE (CD&V), Ulrike VANHESSCHE (sp.a) en Johan TANGHE
(CD&V), schepenen;
Rita MEYNS (CD&V), OCMW-voorzitter en toegevoegde schepen, buiten quorum;
Anthony DUMAREY (Open VLD), [*rb*], [*jl*], Isabelle CAPELLE (CD&V), Gudrun DE VLAM
(CD&V), Hubert DE GRYSE (CD&V), Stefaan REYNAERT (Open VLD), Romina VANHOOREN
(Open VLD), Herlinde DEVRIENDT (Open VLD), Annie COBBAERT (CD&V), Jean-Pierre VAN
DIERENDONCK (CD&V), Freddy DECLERCK (N-VA), Marc GILLIAERT (N-VA), Anni
CHRISTIAEN (CD&V) en Stefanie VAN EEGHEM (CD&V), raadsleden;
Johan ROSSEEL, secretaris.
Verontschuldigd: Roland BLOMME (Open VLD) en Jaak LINGIER (Open VLD), raadsleden;
Afwezig zonder voorafgaande kennisgeving: __________________________________________________________________________
De gemeenteraadsleden werden door de voorzitter van de gemeenteraad uitgenodigd bij gewone
brief. De oproeping werd overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet bezorgd op dinsdag
18 maart 2014.
De plaats, dag, tijdstip en agenda werden overeenkomstig artikel 23, § 1, lid 1 van het
gemeentedecreet openbaar gemaakt op dezelfde dag.
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[Quorum bij aanvang: 19.]
[De vergadering wordt geopend om 20.00 uur.]
A. IN OPENBARE VERGADERING
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VORIGE OPENBARE ZITTING
[Naar aanleiding van de goedkeuring van de notulen herinnert raadslid Romina VANHOOREN
burgemeester Ignace DEREEPER nogmaals aan zijn belofte om een kopie te bezorgen van de
brieven aan en van Infrax in verband met de Mandelwijk. Ook raadslid Stefaan REYNAERT vraagt
of de burgemeester niet zal vergeten om hem een kopie te bezorgen van de lijst van (mogelijke)
besparingsmaatregelen die tijdens de begrotingsbesprekingen door de burgemeester, namens het
stadsbestuur, aan het OCMW werden bezorgd. De burgemeester verzekert hen dat dit in orde zal
komen.
Hetzelfde raadslid informeert ook bij schepen van milieu Ulrike VANHESSCHE naar de door hem
opgevraagde gegevens over het containerpark (zie het gemeenteraadsverslag van 30 januari 2014,
sub punt 6.D.4). De schepen deelt mee dat de milieudienst bezig is met de opmaak van het
jaarrapport 2013 voor OVAM, en dat zij het raadslid zal inlichten van zodra alle cijfers verwerkt zijn.
Raadslid Stefaan REYNAERT heeft voorts nog een opmerking over de weergave in het verslag van
de toelichting door raadslid Isabelle CAPELLE bij het jaarprogramma van Woonpunt voor 2014, die
volgens hem niet waarheidsgetrouw is. De verslaggever heeft in eer en geweten gekozen voor een
eufemistische verwoording, die z.i. beter aansluit bij de neutraliteit van de verslaggeving.
Raadslid Anthony DUMAREY vraagt zich af waarom het verslaggedeelte van de discussie over het
OCMW-meerjarenplan 2014-2019 niet werd meegestuurd naar de toezichthoudende overheid. Ter
toelichting: het loutere verslaggedeelte van de gevoerde besprekingen maakt geen deel uit van de
eigenlijke beslissing, en wordt trouwens nooit opgenomen in de afschriften of uittreksels.
De Open VLD betreurt dit en zal daarom de notulen niet goedkeuren. Over de tekst van de
eigenlijke notulen worden evenwel geen opmerkingen gemaakt. De notulen kunnen derhalve als
goedgekeurd worden beschouwd. Er wordt wel akte genomen van de symbolische onthouding van
de raadsleden van de Open VLD.]
De raad;
gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 33, artikel 180 en artikel 181;
na voorlezing van de notulen van de vorige openbare zitting van de gemeenteraad gehouden op 20
februari 2014;
overwegende dat deze notulen ten minste acht dagen voor huidige zitting ter beschikking werden
gesteld van de gemeenteraadsleden;
overwegende dat geen opmerkingen worden gemaakt over de tekst van de notulen;
in openbare vergadering;
besluit:
artikel 1: De notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad van 20 februari 2014 zijn
goedgekeurd.
artikel 2: De goedgekeurde notulen zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris
en zullen worden overgeschreven in het register van de beraadslagingen.
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2. ADVIES OVER HET GEMEENTELIJK AANDEEL IN DE KOSTEN VAN DE
BRANDWEERDIENSTEN VOOR DE JAREN 2006-2010
[Raadslid Stefaan REYNAERT informeert naar de stand van zaken van de brandweerhervorming.
De burgemeester stelt dat er reeds een akkoord bestaat over de verdeelsleutel tussen de 17
gemeenten van hulpverleningszone Brugge-Oostende. Dit neemt volgens hem niet weg dat de
toekomstige bijdrage aan de brandweer voor de stad Oudenburg een serieuze aderlating zal
betekenen Raadslid REYNAERT merkt op dat er nu toch een extra federale toelage zou worden
toegekend. Volgens de burgemeester is deze toelage bestemd voor de meerkost van de
gelijkschakeling tussen de verschillende statuten binnen de brandweer en de bijkomende sociale
lasten en zal dit geen soelaas brengen voor de gemeentelijke kas. Trouwens ook in het kader van
de oude regeling bestaat het risico dat alsnog meer zal moeten worden betaald omdat een aantal
gemeenten tegen de afrekening voor de periode 2006-2010 beroep hebben aangetekend. Raadslid
Anthony DUMAREY wenst te weten welke cijfers in het meerjarenplan werden opgenomen. De
burgemeester antwoordt dat dit voor 2014 nog op basis van de oude regeling is, en vanaf 2015 op
basis van de beschikbare gegevens op het ogenblik van de redactie van het meerjarenplan. Het
raadslid vraagt over welke bedragen het concreet gaat. De burgemeester zal de juiste cijfers
bezorgen.]

De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42 en artikel 43;
gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, laatst gewijzigd bij wet
van 21 december 2013, in het bijzonder artikel 10;
gelet op de brief van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 7 februari 2014
(ontvangen op 12 februari 2014) houdende mededeling van de definitieve afrekening van de
bijdragen van de stad Oudenburg in de kosten voor de brandweerdiensten voor de jaren 2006 tot en
met 2010;
overwegende dat de gemeenten die niet beschikken over een eigen brandweerdienst jaarlijks
dienen bij te dragen in de kosten van de brandweerdiensten van de gemeenten-gewestelijk
groepscentrum van de categorie waartoe de gemeente behoort;
dat het aandeel van elke gemeente wordt vastgesteld door de provinciegouverneur;
dat hierbij rekening wordt gehouden met het bevolkingscijfer en het globaal kadastraal inkomen;
dat de gemaakte berekening resulteert in volgende cijfers:
bijdrage

2006
162.785,08

2007
154.159,92

2008
176.312,78

2009
186.008,65

2010
177.319,43

overwegende dat in afwachting van een definitieve berekening voor de jaren 2006 tot en met 2010
reeds voorschotten werden geïnd;
dat dus nog enkel het verschil moet worden betaald, zoals hierna vermeld:

voorschot
saldo

2006
129.615,14
33.169,94

2007
132.262,41
21.897,51

2008
135.955,97
40.356,81

2009
140.494,14
45.514,51

2010
140.380,69
36.938,74

overwegende dat de openstaande saldi zullen worden afgenomen van de op naam van de
gemeente geopende lopende rekening bij BELFIUS BANK nv;
overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de financiële nota van het budget voor het
boekjaar 2014, in het exploitatiebudget, op algemene rekening 6494041 (beleidsitem 0410-01);
overwegende dat de gemeenteraad een advies moet uitbrengen over het aandeel en de afneming,
binnen de zestig dagen na ontvangst van het schrijven van de gouverneur;
dat bij ontstentenis hiervan het advies als gunstig wordt beschouwd;
overwegende dat er geen bijzondere redenen zijn voor het formuleren van enig voorbehoud;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na toelichting, bespreking en beraad;
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aangenomen met eenparigheid van stemmen
besluit:
artikel 1: De raad neemt kennis van en brengt een gunstig advies uit over de bijdrage van de stad in
de kosten van de brandweerdiensten voor de jaren 2006 tot en met 2010, als volgt vastgesteld:
bijdrage

2006
162.785,08

2007
154.159,92

2008
176.312,78

2009
186.008,65

2010
177.319,43

zoals meegedeeld door de provinciegouverneur in zijn schrijven van 7 februari 2014.
artikel 2: De raad gaat akkoord over de afneming van de openstaande saldi, met inachtneming van
de reeds betaalde voorschotten, van de op naam van de stad geopende lopende rekening bij
BELFIUS BANK nv, zoals hierna vermeld:

voorschot
saldo

2006
129.615,14
33.169,94

2007
132.262,41
21.897,51

2008
135.955,97
40.356,81

2009
140.494,14
45.514,51

2010
140.380,69
36.938,74

De nodige kredieten zijn beschikbaar in de financiële nota van het budget voor het boekjaar 2014, in
het exploitatiebudget, op algemene rekening 6494041 (beleidsitem 0410-01).
artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal onverwijld worden bezorgd aan de
provinciegouverneur, p/a Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Civiele Veiligheid, FAC
Kamgebouw, Koning Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge, ter kennisgeving van het advies.
artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder.

3. HERVASTSTELLING EN ACTUALISERING VAN EEN AANTAL DIRECTE
BELASTINGREGLEMENTEN
3.1. VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT BETREFFENDE DE ALGEMENE GEMEENTEBELASTING OP GEZINNEN, RECHTSPERSONEN EN ECONOMISCHE ENTITEITEN VOOR DE
PERIODE 2014-2019
[Schepen van financiën Myriam MAES deelt mee dat het reglement en de tarieven ongewijzigd zijn
gebleven.]
De raad,
gelet op de grondwet, in het bijzonder artikel 170, §4 en artikel 172, tweede lid;
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 186, artikel 187,
artikel 251, artikel 252 en artikel 253, § 1, 3°;
gelet op het wetboek op de inkomstenbelastingen en op het uitvoeringsbesluit van dit wetboek;
gelet op 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 en bij decreet van 17 februari 2012;
gelet op het wetboek op de inkomstenbelastingen en op het uitvoeringsbesluit van dit wetboek;
gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 uitgaande van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, houdende de
coördinatie van de onderrichtingen inzake gemeentefiscaliteit;
gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting en de organisatie van de
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, en de bijhorende uitvoeringsbepalingen;
gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens, en medegaande uitvoeringsbepalingen;
gelet op de noodwendigheden van de begroting;
gelet op de financiële toestand van de gemeente;
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overwegende dat de gemeentelijke openbare dienstverlening grote uitgaven met zich meebrengt;
overwegende dat de invoering van fiscale maatregelen noodzakelijk wordt geacht;
overwegende dat door de invoering van een algemene gemeentebelasting niet alleen het globale
belastingsysteem vereenvoudigd en de inningskost gedrukt kunnen worden, maar dat het daardoor
ook mogelijk is om meer stabiele inkomsten te verkrijgen, om alle genieters van de gemeentelijke
dienstverlening te laten bijdragen en om een meer rechtvaardige en billijke verdeling van de
belastingdruk over de verschillende categorieën van de bevolking en een algemene en evenwichtige
spreiding van de bijdrageplicht over de verschillende categorieën belastingplichtigen te realiseren;
dat geopteerd wordt om deze bijdrageplicht te diversifiëren rekening houdende, onder meer, met de
mate waarin men geacht wordt gebruik te maken van de algemene dienstverlening, met de uitoefening
van bepaalde activiteiten, en de aard en de omvang van die activiteiten, met de draagkracht van de
belastingplichtigen, en met de mate waarin men reeds bijdraagt in de kosten voor de voorzieningen
van diensten van algemeen nut via andere belastingen;
overwegende dat deze dienstverlening (in hoofdzaak) alle inwoners en plaatselijke bedrijven ten goede
komt;
dat derhalve gekozen wordt voor een algemene gemeentebelasting op gezinnen, rechtspersonen en
op economische entiteiten, op basis van, respectievelijk, de hoofdverblijfplaats, de maatschappelijke
zetel (of de zetel van bestuur) en de economische activiteit in de gemeente;
overwegende dat in principe de gezinnen-inwoners meer gebruik maken van de gemeentelijke
algemene voorzieningen dan de niet-residenten;
dat daarnaast toch ook een aantal niet-ingezetenen op regelmatige basis gebruik maken en/of
genieten van de gemeentelijke dienstverlening;
dat het ter zake in hoofdzaak gaat om personen die een tweede verblijf betrekken;
dat zij reeds bijdragen door middel van de belasting op tweede verblijven;
overwegende dat wat betreft de leefgemeenschappen het zo is dat veel meer dan de gemeenschap
zelf het de individuele leden zijn die een beroep doen op of genieten van de gemeentelijke
dienstverlening en infrastructuur;
overwegende dat gezinnen, rechtspersonen en economische entiteiten intrinsiek verschillende groepen
zijn die op verschillende wijze gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening;
overwegende dat de economische bedrijvigheden inderdaad meer verkeer genereren en meer gebruik
maken van de infrastructuur en nutsvoorzieningen (in de ruimste betekenis van het woord) dan
huishoudens;
dat een verschillende behandeling hier aangewezen is;
overwegende dat binnen de economische groepen het voordeel dat een handelaar of een
handelsvennootschap haalt uit de collectieve gemeentelijke nutsvoorzieningen niet beïnvloed wordt
door de woonplaats of de maatschappelijke zetel;
dat hier dus geen diversificatie verantwoord is;
dat daarom rekening moet worden gehouden met de totaliteit van de belastingen die de verschillende
belastingplichtigen in het kader van dit reglement betalen;
overwegende daarnaast dat meerdere vestigingen per onderneming evenwel meer verkeer genereren;
dat derhalve – naar analogie met de tweede verblijven – voor een tweede vestiging van een
handelszaak, een praktijk of een bedrijf in de gemeente wel een hogere belasting gerechtvaardigd is;
overwegende dat binnen de economische groepen het voordeel dat een handelaar of een
handelsvennootschap haalt uit de collectieve gemeentelijke nutsvoorzieningen niet beïnvloed wordt
door de rechtsvorm (rechtspersoon of natuurlijke persoon);
dat op basis hiervan evenmin diversificatie verantwoord is;
overwegende dat gezinnen, rechtspersonen en economische entiteiten intrinsiek verschillende groepen
zijn met verschillende draagkracht;
dat het financiële vermogen van bedrijven doorgaans groter is;
overwegende dat de betaalde algemene gemeentebelastingen voor ondernemers en ondernemingen
bovendien ook als beroeps- of bedrijfskost kunnen worden beschouwd (en fiscaal aftrekbaar zijn);
overwegende dat de rechtspersonen in het algemeen en de vennootschappen in het bijzonder geen
aanvullende gemeentebelasting betalen en dus niet naar draagkracht bijdragen tot de kosten
verbonden aan dienstverlening;
overwegende dat ook binnen de categorie van de gezinnen ook een onderscheid dient te worden
gemaakt naar draagkracht;
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dat het aanvaardbaar is om een vermindering toe te staan aan die personen die genieten van een
verhoogde tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige verzorging;
dat het gaat om een sociale correctie;
gelet in dit verband op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (en latere wijzigingen), alsmede op de bijhorende
uitvoeringsbepalingen, inzonderheid artikel 37;
gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut;
gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2003 betreffende de uitkeringen voor geneeskundige
verzorging ten laste van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid, inzonderheid artikel 3;
gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 1936, houdende wijziging en samenordening van de
statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden, inzonderheid artikel 78bis;
gelet op de Programmawet van 29 maart 2012;
overwegende dat deze verschillende categorieën van rechthebbenden, zoals gekend bij het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering, de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden en
de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid, geïntegreerd zijn in het verwijzingsrepertorium van
de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
gelet op de mogelijkheid tot het bekomen van deze gegevens mits het indienen van een
machtigingsaanvraag bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
gelet op de daaruit voortvloeiende vereenvoudiging van bewijslast;
gelet op de beraadslaging met nummer 11/29 van 5 april 2011 van het Sectoraal Comité van de
Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, afdeling Sociale Zekerheid, zoals gewijzigd op 4 juni
2013, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan de gemeentes en provincies
met het oog op de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan gerechtigden op de
verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
(algemene machtiging aan de gemeentes en provincies die aan de voorwaarden voldoen);
overwegende tenslotte dat deze belasting gematigd moet blijven en redelijk moet zijn in verhouding tot
de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de aanvullende belasting op de personenbelasting en
de belasting op de tweede verblijven;
zonder afbreuk te doen aan de engagementen aangegaan in het kader van het lokaal pact met de
Vlaamse regering, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2008;
gelet op het voorliggende ontwerp;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met 15 ja-stemmen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle
CAPELLE, Gudrun DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Annie COBBAERT, Jean-Pierre VAN
DIERENDONCK, Anni CHRISTIAEN, Stephanie VAN EEGHEM, Marc GILLIAERT, Freddy
DECLERCK, Johan TANGHE, Ignace DEREEPER en Gino DUMON) tegenover 4 neen-stemmen
(Herlinde DEVRIENDT, Romina VANHOOREN, Stefaan REYNAERT en Anthony DUMAREY);
besluit:
artikel 1: Met ingang van het aanslagjaar 2014 en voor een periode die eindigt op 31 december 2019
wordt een jaarlijkse algemene gemeentebelasting gevestigd.
artikel 2: De algemene gemeentebelasting is verschuldigd:
(1) door elk gezin dat als zodanig ingeschreven is in de bevolkingsregisters of het
vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente als hebbende er zijn hoofdverblijfplaats
op 1 januari van het aanslagjaar;
(2) door elke rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar zijn maatschappelijke zetel of zijn
zetel van bestuur op het grondgebied van de gemeente heeft;
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(3) door de natuurlijke en rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar, als hoofdactiviteit of als
bijkomende activiteit, op het grondgebied van de gemeente, een dienstverlenend, nijverheids-,
landbouw-, veeteelt-, tuinbouw- of handelsbedrijf exploiteren, of een vrij beroep of een zelfstandige
activiteit uitoefenen (economische entiteiten).
artikel 3: Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan: de plaats waar de leden van een gezin dat uit
verscheidene personen is samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door
verwantschap verbonden zijn, of de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft.
Onder gezin wordt verstaan: hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft (alleenstaande), hetzij twee
of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in één en
dezelfde woning verblijven en er samenleven.
Voor de toepassing van dit reglement worden de individuele leden van een leefgemeenschap als
alleenstaanden beschouwd.
Onder referentiepersoon wordt verstaan: het gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in contact
staat voor de aangelegenheden die het gezin betreffen.
Onder maatschappelijke zetel of zetel van bestuur wordt verstaan: de plaats waar de rechtspersoon
geacht wordt te allen tijde te kunnen worden bereikt en van waaruit hij wordt bestuurd en waar de
centrale leiding wordt uitgeoefend (statutaire of werkelijke zetel).
Als belastbare activiteiten uitgeoefend door de natuurlijke en rechtspersonen bedoeld in artikel 2, (3)
worden beschouwd: alle economische activiteiten die op zelfstandige basis worden uitgeoefend en alle
verrichtingen en bedrijvigheden van winstgevende aard, met uitsluiting van het louter beheer van
roerende en/of onroerende goederen.
Onder vestiging wordt verstaan: elke plaats, hoe ook genoemd, waar de beroeps- en of
bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend zoals bepaald in artikel 2, (3), voor zover het gaat om een
materiële vestiging die op een duurzame wijze is ingericht (en waar de betrokken natuurlijke persoon –
indien hij aldaar niet zelf zijn activiteiten uitoefent – of de betrokken rechtspersoon vertegenwoordigd
worden door lasthebbers of vertegenwoordigers die uit hun naam en voor hun rekening handelen).
artikel 4: Voor de algemene gemeentebelasting op de gezinnen gelden de volgende bepalingen.
De belasting is verschuldigd op grond van de hoofdverblijfplaats in de gemeente.
De belasting wordt gevestigd ten laste van het gezin doch wordt ingekohierd op naam van de
referentiepersoon overeenkomstig de bestaande gezinstoestand op 1 januari van het aanslagjaar.
De betaling van de belasting kan gevorderd worden van elk van de leden van het gezin zoals het was
samengesteld op 1 januari van het aanslagjaar.
Alle leden van het gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
De belasting is forfaitair en bedraagt 110,00 EUR per gezin.
artikel 5: In afwijking van het bepaalde in artikel 4 wordt de belasting teruggebracht op 80,00 EUR
per jaar en per gezin (verminderd tarief) wanneer op 1 januari van het aanslagjaar een lid van het
gezin behoort tot één van de categorieën van personen die gerechtigd zijn op een verhoogde
verzekeringstegemoetkoming voor geneeskundige verzorging, bedoeld in de paragrafen 1 en 19
van artikel 37 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 april 2003
betreffende de uitkeringen voor geneeskundige verzorging ten laste van de Dienst voor de
overzeese sociale zekerheid, en in artikel 78bis van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936,
houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor
zeevarenden.
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artikel 6: De gezinnen die voor een specifiek aanslagjaar menen aanspraak te kunnen maken op het
verminderd tarief (terwijl zij voor een hoger bedrag werden ingekohierd) dienen hun schriftelijke
aanvraag, op straffe van verval van het recht op vermindering, in te dienen binnen de drie maanden na
de verzending van het aanslagbiljet. Daartoe dienen zij, bij (aangetekend) schrijven gericht aan het
college van burgemeester en schepenen of door overhandiging (tegen ontvangstbewijs), naast een
gemotiveerd verzoekschrift, volgende stukken te bezorgen: een kopie van het aanslagbiljet samen met
de nodige bewijsstukken.
De aanvraag voor de toepassing van het recht op verminderd tarief dient desgevallend jaarlijks te
worden hernieuwd.
artikel 7: Voor de algemene gemeentebelasting op de rechtspersonen gelden de volgende bepalingen.
De belasting is verschuldigd op grond van de zetel in de gemeente.
De belasting wordt gevestigd en ingekohierd ten laste en op naam van de rechtspersoon op basis van
de toestand op 1 januari van het aanslagjaar.
De belasting is forfaitair en bedraagt 133,00 EUR per rechtspersoon.
artikel 8: Volgende rechtspersonen genieten vrijstelling van de algemene gemeentebelasting:
(1) de publiekrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met de behartiging van een taak van algemeen
belang (de politieke rechtspersonen en de openbare diensten);
(2) de privaatrechtelijke rechtspersonen die met uitsluiting van winstoogmerk (al of niet onder de vorm
van een vereniging zonder winstgevend doel) een filantropisch, godsdienstig, levensbeschouwelijk,
cultureel, artistiek, pedagogisch of wetenschappelijk doel nastreven (inzonderheid de instellingen van
openbaar nut), evenals de maatschappijen tot onderlinge bijstand (de mutualiteiten) en de
beroepsverenigingen, voor zover geen winstgevende bedrijvigheden worden uitgevoerd die geen
onmiddellijk verband houden met de belangeloze doelstelling (zoals moet blijken uit de statuten) of
waarvan de opbrengst niet besteed wordt voor de realisatie van het belangeloze hoofddoel;
(3) de rechtspersonen die een algehele vrijstelling van belasting genieten op grond van een wet of een
decreet.
artikel 9: De rechtspersonen die menen aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling (terwijl zij
werden ingekohierd) dienen hun schriftelijke aanvraag, op straffe van verval van de vrijstelling, in te
dienen binnen de drie maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Daartoe dienen zij, bij
(aangetekend) schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen of door
overhandiging (tegen ontvangstbewijs), naast een gemotiveerd verzoekschrift, volgende stukken te
bezorgen: een kopie van het aanslagbiljet samen met de nodige bewijsstukken.
Wanneer de aanvrager na onderzoek blijkt recht te hebben op vrijstelling zal hij hiervan
schriftelijk worden ingelicht. De toegekende vrijstelling geldt voor onbepaalde duur, voor zover aan de
voorwaarden voldaan blijft.
artikel 10: Voor de algemene gemeentebelasting op de exploitatie van een dienstverlenend,
nijverheids-, landbouw-, veeteelt-, tuinbouw- of handelsbedrijf of de uitoefening van een vrij beroep of
een zelfstandige activiteit gelden volgende bepalingen.
De belasting wordt gevestigd ten laste van en ingekohierd op naam van de natuurlijke of
rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar, als hoofdactiviteit of als bijkomende activiteit, op
het grondgebied van de gemeente, een bedrijf exploiteert of een vrij beroep of een zelfstandige
activiteit uitoefent.
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Deze belasting komt bovenop de belasting die de betrokken personen op basis van onderhavig
reglement verschuldigd zijn in hun hoedanigheid van gezin of als rechtspersoon.
Elke economische activiteit wordt geacht te worden uitgeoefend op (het adres van) de
hoofdverblijfplaats (voor wat betreft de natuurlijke personen) of de zetel (voor wat betreft de
rechtspersonen), tenzij het tegendeel blijkt of kan worden aangetoond.
De belasting bedraagt 32,00 EUR per economische entiteit en per afzonderlijke economische activiteit,
voor zover de activiteit wordt uitgeoefend op (het adres van) de hoofdverblijfplaats (voor wat betreft de
natuurlijke personen) of de zetel (voor wat betreft de rechtspersonen).
Tot bewijs van het tegendeel wordt ambtshalve verondersteld dat elke vennootschap (zowel de
burgerlijke als de handelsvennootschappen) met zetel op het grondgebied van de gemeente een
economische entiteit met activiteit uitmaakt.
Wanneer de economische activiteit wordt uitgeoefend op een andere plaats (of op een ander adres,
tenzij in hetzelfde gebouw) dan de hoofdverblijfplaats of de zetel, of voor een bijkomende vestiging op
het grondgebied van de gemeente, bedraagt de belasting 155,00 EUR per uitbatingszetel of
vestigingsplaats.
Wanneer de economische activiteit wordt uitgeoefend door een natuurlijke persoon die zijn
hoofdverblijfplaats niet op het grondgebied van de gemeente heeft bedraagt de belasting 278,00 EUR
per uitbatingszetel of vestigingsplaats.
Wanneer de economische activiteit wordt uitgeoefend door een rechtspersoon die zijn zetel niet op het
grondgebied van de gemeente heeft bedraagt de belasting 288,00 EUR per uitbatingszetel of
vestigingsplaats.
artikel 11: De algemene gemeentebelasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar.
artikel 12: De belasting wordt ingevorderd bij wege van kohieren en moet worden betaald binnen twee
maanden na de verzending van het aanslagbiljet. De opmaak, de vaststelling en de
uitvoerbaarverklaring van de kohieren en de verzending van de aanslagbiljetten geschieden
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De invordering van de
belasting gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek op de inkomstenbelastingen en van
het uitvoeringsbesluit van dit wetboek, tenzij anders bepaald.
artikel 13: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen de belasting
bij het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, of vanaf
de kennisgeving van de aanslag. Van het bezwaarschrift wordt binnen 15 dagen na de indiening
ervan een ontvangstmelding verstuurd.
artikel 14: Een machtigingsaanvraag voor het bekomen van de lijst van inwoners die recht hebben op
een verhoogde tegemoetkoming inzake geneeskundige verzorging zal worden ingediend bij de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Afdeling Programma-, Project- en Klantenbeheer, t.a.v.
Sanne MISEUR, Willebroekkaai 38, 1000 Brussel, via het Aanvraagformulier voor de gemeenten,
steden en provincies voor toegang tot de gegevens van de rechthebbenden op een verhoogde
tegemoetkoming. Een afschrift van deze beslissing zal bij de aanvraag worden gevoegd.
artikel 15: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.
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artikel 16: Dit reglement zal onverwijld door de burgemeester worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het reglement werd
aangenomen als de datum waarop het reglement op de website werd bekendgemaakt.
De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de aanpassing van het reglement zullen
moeten blijken uit de aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.
artikel 17: Een kopie van dit besluit zal binnen de twintig dagen verzonden worden naar de
provinciegouverneur, via het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen, Burg 4,
8000 Brugge, ter kennisgeving en met het oog op de uitoefening van het algemeen bestuurlijk
toezicht. Dit zal geschieden met een aangetekende zending.
3.2. HET GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE INVENTARISATIE VAN EN BELASTING
OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN EN OP TWEEDE VERBLIJVEN VOOR DE
PERIODE 2014-2019
[De Open VLD is een voorstander van een belasting op leegstand, maar oordeelt dat het reglement
te veel vrijstellingen voorziet, zo stelt raadslid Romina VANHOOREN. Van de 55 leegstaande
panden zijn er echter meer dan 40 vrijgesteld van belasting. Een snoeibeurt in de vrijstellingen zou
volgens haar resulteren in een aanzienlijke meeropbrengst, wat dan meteen ruimte zou creëren om
renovatiepremies toe te kennen. Inhoudelijk heeft de partij bezwaar tegen het gebruik van het
begrip vreemde oorzaak als vrijstellingsgrond, omdat dit te vaag is (niet duidelijk gedefinieerd) en te
veel ruimte laat voor discretionaire interpretatie. Ook de vrijstelling voor lokale besturen en sociale
huisvestingsmaatschappijen wordt niet aanvaard omdat dit discriminerend geacht wordt ten aanzien
van private firma’s. Daarenboven hebben de stad en het OCMW een voorbeeldfunctie. Voorts pleit
het raadslid voor een verdere beperking van de vrijstellingstermijnen. Over de belasting op tweede
verblijven is nog even onduidelijkheid omdat in de tekst van het ontwerp nog het oude bedrag (400
euro) is blijven plakken: het nieuw tarief is 500 euro, zo bevestigt de schepen, zoals in de
samenvattende toelichting bij de dagorde stond vermeld. Raadslid VANHOOREN, hierin
bijgetreden door raadslid Anthony DUMAREY, dringt er bij de schepen van financiën op aan om het
reglement te herzien, en stellen voor om dit agendapunt te verdagen. Schepen Myriam MAES gaat
hier uiteindelijk mee akkoord.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42;
gelet op de voorliggende ontwerptekst van het vernieuwde reglement inzake de inventarisatie van
en de belasting op leegstaande woningen en gebouwen en op tweede verblijven voor de periode
2014-2019;
overwegende dat een aantal en de aard van sommige vrijstellingen in vraag wordt gesteld;
dat ervoor gepleit wordt om het reglement alsnog te herzien;
na toelichting, bespreking en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
enig artikel: De stemming over het gemeentelijk reglement inzake de inventarisatie van en de
belasting op leegstaande woningen en gebouwen en op tweede verblijven wordt verdaagd.
3.3. VASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE
ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE
2014-2019
De raad,
gelet op de grondwet, in het bijzonder artikel 170, §4 en artikel 172, tweede lid;
gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen, hierna Gemeentedecreet
genoemd, inzonderheid artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 186, artikel 187, artikel 251, artikel 252
en artikel 253, § 1, 3°;
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gelet op het wetboek op de inkomstenbelastingen en op het uitvoeringsbesluit van dit wetboek, met
latere wijzigingen;
gelet op de Pachtwet van 4 november 1969, en latere wijzigingen;
gelet op het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1992, en latere wijzigingen;
gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen,
hierna Vlaamse Wooncode genoemd;
gelet op 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 en bij decreet van 17 februari 2012;
gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, en latere
wijzigingen, hierna afgekort als DGPB;
gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, afgekort als VCRO;
gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 uitgaande van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, houdende de
coördinatie van de onderrichtingen inzake gemeentefiscaliteit;
gelet op het belastingreglement op niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen
verkaveling, zoals vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2008;
gelet op het belastingreglement op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen
en industrie en palende aan een voldoende uitgeruste openbare weg, zoals vastgesteld bij beslissing
van de gemeenteraad van 26 juni 2008;
gelet op de noodwendigheden van het budget;
overwegende dat de financiële toestand van de stad de invoering van fiscale maatregelen vergt;
gelet op het gemeentelijk register van de onbebouwde percelen;
overwegende dat de gemeente het wenselijk acht om potentiële woonlocaties vrij te maken en om
grondspeculatie tegen te gaan;
dat de invoering van een bijzondere belasting ertoe kan bijdragen om realiseerbare onbebouwde
gronden in woongebied en onbebouwde kavels versneld te activeren;
overwegende dat bij de invoering van een activeringsheffing rekening moet worden gehouden met
de minimale regeling die in het grond- en pandendecreet is vastgelegd;
gelet op de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties inzake wonen, zoals opgenomen in het
meerjarenplan 2014-2019 van de stad Oudenburg, goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van
30 december 2013;
gelet inzonderheid op actie A-131-01 (De actualisering van de belastingen op leegstand, tweede
verblijven en onbebouwde gronden), onderdeel van actieplan AP-131 (Het optimaliseren van het
woonaanbod via een sturende reglementering), een van de bouwstenen van beleidsdoelstelling BD21 (Het streven naar een gedifferentieerd en betaalbaar woonaanbod);
overwegende dat deze beslissing bijdraagt tot de verwezenlijking van voormelde actie;
na bespreking in de schoot van Woonpunt op 12 april 2013 en 28 mei 2013, en tijdens het
gemeentelijk woonoverleg op 18 februari 2014;
gelet op het voorliggende ontwerp;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in overeenstemming met de engagementen aangegaan in het kader van het lokaal pact met de
Vlaamse regering, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2008;
na toelichting, bespreking en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Belastbare grondslag
Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op
de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van
onbebouwde percelen.
../..

27.03.2014
artikel 2: Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° bouwgronden: gronden, met uitsluiting van kavels, die palen aan een voldoende uitgeruste weg
in de zin van artikel 4.3.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO) en gelegen zijn in
een woongebied of in een woonuitbreidingsgebied dat reeds voor bebouwing in aanmerking komt
blijkens een principiële beslissing of op grond van artikel 5.6.6 VCRO;
2° eigenaar: als eigenaar wordt beschouwd de houder van het zakelijk recht zoals bepaald in artikel
3 van dit reglement;
3° kavels: de in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende
percelen;
4° onbebouwd: beantwoordend aan de criteria voor opname in het register van onbebouwde
percelen, gesteld bij en krachtens artikel 5.6.1 VCRO;
5° register van onbebouwde percelen: het register, vermeld in artikel 5.6.1 VCRO;
6° sociale woonorganisatie: een organisatie, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 26° Vlaamse
Wooncode.
artikel 3: Belastingplichtige
§ 1. Als belastingplichtige wordt beschouwd de houder van een van de hierna vermelde zakelijke
rechten met betrekking tot de bouwgrond of kavel op 1 januari van het aanslagjaar:
- de volle eigendom;
- het recht van opstal of van erfpacht;
- het vruchtgebruik.
§ 2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars elk volgens hun aandeel in het eigendom
aansprakelijk voor de betaling van hun aandeel van de belastingschuld.
artikel 4: Berekening van de belasting
§ 1. De heffing wordt vastgesteld op 0,5 euro per vierkante meter.
§ 2. De minimale aanslag bedraagt 200 euro per kavel of bouwgrond.
§ 3. De belastbare grondslag wordt steeds in volle m² uitgedrukt. De gedeelten kleiner dan een
halve m² worden weggelaten; de gedeelten gelijk aan of groter dan een halve m² worden
aangerekend als volle m².
Het aantal m² wordt bepaald op basis van de kadastrale legger.
Voor het bepalen van de belastbare oppervlakte van de bouwgronden wordt evenwel slechts
maximaal 50 meter bouwdiepte in rekening gebracht.
artikel 5: Vrijstellingen
§ 1. Enkel de vrijstellingen, opschortingen en ontheffingen opgenomen in dit artikel zijn van
toepassing in de gemeente.
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A. PERSOONSGEBONDEN VRIJSTELLINGEN
§ 2. Van de activeringsheffing zijn vrijgesteld:
1° De eigenaars van een enkele onbebouwde bouwgrond in woongebied of onbebouwde kavel, bij
uitsluiting van enig ander onroerend goed gelegen in België of het buitenland;
2° De eigenaars van een onbebouwde grond en dit gedurende het jaar dat volgt op het jaar waarin
men eigenaar wordt van de onbebouwde grond;
3° De sociale woonorganisaties en het Investeringsfonds voor Grond- en woonbeleid voor VlaamsBrabant, vermeld in artikel 16 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1992;
4° Bouwheren en verkavelaars, in zoverre zij overeenkomstig artikel 4.1.20, § 1 van het decreet
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (DGPB), een sociale last uitvoeren in
natura, en op voorwaarde dat de deelattesten nummer 1, 2 en 3, vermeld in artikel 4.1.20, § 3 tot en
met § 5 DGPB worden verkregen en dit voor de bouwgronden die bestemd zijn voor sociale
woningen;
5° Door de overheid erkende jeugd- en sportverenigingen.
§ 3. Een vrijstelling beperkt tot 1 onbebouwde bouwgrond in woongebied of 1 onbebouwde kavel
per kind wordt tevens toegekend aan ouders met kinderen die al dan niet ten laste zijn.
Deze vrijstelling wordt toegekend indien het kind op 1 januari van het aanslagjaar voldoet aan beide
hiernavolgende voorwaarden:
1° Het heeft de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt;
2° Het heeft nog geen volle 3 jaar een onbebouwde bouwgrond in woongebied, een onbebouwde
kavel of een woning in volle eigendom, alleen of met de persoon met wie het wettelijk of feitelijk
samenwoont. De eigenaar verklaart dit op erewoord.
B. OBJECTGEBONDEN VRIJSTELLINGEN
§ 4. De activeringsheffing wordt niet geheven op percelen die voldoen aan beide hiernavolgende
voorwaarden:
1° Ze behoren toe aan dezelfde eigenaar als deze van de aanpalende bebouwde bouwgrond of
kavel;
2° Ze vormen met die bebouwde bouwgrond of kavel één ononderbroken ruimtelijk geheel.
Deze vrijstelling geldt slechts voor één kavel per eigenaar.
§ 5. De activeringsheffing wordt niet geheven op bouwgronden en kavels die tijdens het aanslagjaar
niet voor bebouwing kunnen worden bestemd:
1° Ingevolge hun inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden;
2° Ingevolge de Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs van de pacht door alle middelen
rechtens mag worden geleverd;
3° Ingevolge hun werkelijke en volledige beroepsmatige aanwending voor land- of tuinbouw,
gedurende het hele jaar;
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4° Ingevolge een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw
onmogelijk maakt;
5° Ingevolge een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, zoals de
beperkte omvang van de bouwgrond of kavel, of hun ligging, vorm of fysieke toestand.
§ 6. De activeringsheffing wordt niet geheven op percelen waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning is verleend voor de oprichting van een voor bewoning bestemd gebouw en dit
gedurende het jaar dat volgt op het jaar waarin de stedenbouwkundige vergunning is verleend.
§ 7. Opschorting van heffing wordt verleend aan de houders van een in laatste administratieve
aanleg verleende verkavelingsvergunning, en dit gedurende 5 jaren, te rekenen vanaf 1 januari van
het jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg, respectievelijk,
wanneer de verkaveling werken omvat, vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van afgifte
van het attest, vermeld in artikel 4.2.16, § 2 VCRO, desgevallend voor die fase van de
verkavelingsvergunning waarvoor het attest verleend wordt.
§ 8. Indien sommige mede-eigenaars, krachtens de bovenstaande bepalingen zijn vrijgesteld, wordt
de belasting onder de overige mede-eigenaars, in verhouding tot hun deel in het perceel, verrekend.
§ 9. Benevens de vrijstellingen, verleend bij of krachtens deze afdeling, geldt onverkort de
algemene onbelastbaarheid van de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de
gemeenten voor wat betreft goederen van het openbaar domein en van goederen van privaat
domein die voor een dienst van openbaar nut worden aangewend.
§ 10. Samen met het aanslagbiljet wordt een aanvraagformulier voor vrijstelling verstuurd. De
vrijstelling moet binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet worden aangevraagd.
Een vrijstelling leidt tot ambtshalve schrapping van heffing.
§ 11. De vrijstellingen die werden bekomen op basis van het belastingreglement op niet-bebouwde
percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling, zoals vastgesteld bij beslissing van de
gemeenteraad van 26 juni 2008, of op basis van het belastingreglement op niet-bebouwde gronden
gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie en palende aan een voldoende uitgeruste
openbare weg, zoals vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2008, blijven niet
ambtshalve verworven.
§ 12. De periodes waarvoor vrijstelling werd bekomen op basis van het belastingreglement op nietbebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling, zoals vastgesteld bij beslissing van de
gemeenteraad van 26 juni 2008, of op basis van het belastingreglement op niet-bebouwde gronden
gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie en palende aan een voldoende uitgeruste
openbare weg, zoals vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2008, worden in
mindering gebracht van de periodes waarvoor krachtens onderhavig reglement op dezelfde gronden
een gelijkaardige vrijstelling zou kunnen worden verkregen.
artikel 6: Inkohiering
De activeringsheffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
De opmaak, de vaststelling en de uitvoerbaarverklaring van de kohieren en de verzending van de
aanslagbiljetten geschieden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
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artikel 7: Betaling van de heffing
De activeringsheffing moet betaald worden binnen 2 maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
De invordering van de belasting gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek op de
inkomstenbelastingen en van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek, tenzij anders bepaald.
artikel 8: Bezwaar en beroep tegen de aanslag
§ 1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij
het College van Burgemeester en Schepenen, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van
de aanslag. Van het bezwaarschrift wordt binnen 15 dagen na de indiening ervan een
ontvangstmelding verstuurd.
§ 2. Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
artikel 9: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.
artikel 10: Dit reglement zal onverwijld door de burgemeester worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het reglement werd
aangenomen als de datum waarop het reglement op de website werd bekendgemaakt.
De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de aanpassing van het reglement zullen
moeten blijken uit de aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.
artikel 11: Een kopie van dit besluit zal binnen de twintig dagen verzonden worden naar de
provinciegouverneur, via het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen, Burg 4,
8000 Brugge, ter kennisgeving en met het oog op de uitoefening van het algemeen bestuurlijk
toezicht. Dit zal geschieden met een aangetekende zending.
artikel 12: Kennisgeving van deze beslissing zal ook worden gedaan aan Woonpunt iv,
Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem.
3.4. VASTSTELLING VAN EEN BELASTINGREGLEMENT OP STAPELPLAATSEN VOOR DE
PERIODE 2014-2019
De raad,
gelet op de grondwet, in het bijzonder artikel 170, §4 en artikel 172, tweede lid;
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 186, artikel 187,
artikel 251, artikel 252 en artikel 253, § 1, 3°;
gelet op het wetboek op de inkomstenbelastingen en op het uitvoeringsbesluit van dit wetboek, met
latere wijzigingen;
gelet op 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 en bij decreet van 17 februari 2012;
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gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 uitgaande van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, houdende de
coördinatie van de onderrichtingen inzake gemeentefiscaliteit;
gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, en latere wijzigingen;
gelet het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, en latere wijzigingen;
gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen;
gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA),
en latere wijzigingen;
gelet op het belastingreglement op stapelplaatsen voor het opslaan van schroot gebruikte en
afgedankte voertuigen en voertuigwrakken, en bouw- en sloopafval, zoals vastgesteld bij beslissing
van de gemeenteraad van 26 juni 2008;
gelet op de noodwendigheden van het budget;
overwegende dat de financiële toestand van de stad de invoering van fiscale maatregelen vergt;
ten einde de visuele vervuiling van het stadsbeeld door stapelplaatsen van afvalstoffen tegen te gaan;
gelet op het stapelverbod inzake niet-gedepollueerde voertuigwrakken en de maximale stapelhoogte
van drie meter voor wat betreft gedepollueerde voertuigwrakken, zoals bepaald in artikel 5.2.2.6.3 van
voormeld besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, en op de maximale stapelhoogte van drie meter voor wat betreft
ferro- en non-ferroschroot, zoals bepaald in artikel 5.2.2.7.2 van voormeld besluit van de Vlaamse
regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
overwegende dat bijgevolg een tarief kan worden vastgesteld op basis van de totale
opslagoppervlakte;
zonder afbreuk te doen aan de engagementen aangegaan in het kader van het lokaal pact met de
Vlaamse regering, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2008;
gelet op het voorliggende ontwerp;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Met ingang van het aanslagjaar 2014 en voor een periode die eindigt op 31 december 2019
wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op de stapelplaatsen gelegen op het grondgebied van de stad
Oudenburg, gebruikt voor het opslaan van volgende afvalstoffen:
a) schroot;
b) gebruikte en afgedankte voertuigen en voertuigwrakken;
c) bouw- en sloopafval.
artikel 2: Voor de toepassing van dit reglement wordt beschouwd als stapelplaats: elke open, al of niet
overdekte verzamelplaats van voormelde afvalstoffen, ongeacht of voor de exploitatie van deze
opslagplaats een melding werd gedaan of moest worden gedaan, of een vergunning werd
aangevraagd of moest worden aangevraagd, en of een vergunning werd afgeleverd of niet.
artikel 2bis: Tijdelijke stapelplaatsen van afvalstoffen afkomstig van één specifiek bouw- en sloopwerf
of wegenwerk, waarbij de inrichting niet langer dan één jaar in exploitatie is, vallen niet onder de
toepassing van dit reglement.
Onder schroot wordt verstaan: metaalafval, zowel ferro- als non-ferroschroot, met inbegrip van schroot
in de vorm van recipiënten en wit schroot.
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Onder gebruikte en afgedankte voertuigen en voertuigwrakken wordt verstaan: zowel voertuigen die
niet meer kunnen gebruikt worden, maar waarvan het koetswerk nog bestaat, als voertuigen die
opnieuw bruikbaar kunnen worden gemaakt of waarvan bepaalde onderdelen dienstig kunnen zijn als
vervangingsonderdelen voor andere voertuigen, met inbegrip van de na de recuperatie overblijvende
onderdelen, uit welk materiaal deze onderdelen ook zijn vervaardigd.
Onder bouw- en sloopafval wordt verstaan: alle gerecupereerde bouwmaterialen en overblijfselen van
gesloopte en afgebroken gebouwen (zoals stenen, pannen, balken, planken, ijzerwerk, houtwerk en
andere) en, bij uitbreiding, alle restmaterialen die niet meer nuttig kunnen worden aangewend als
secundaire grondstof.
artikel 3: De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het
aanslagjaar de stapelplaats uitbaat.
artikel 4: De belasting wordt berekend op basis van de beschikbare opslagcapaciteit op 1 januari van
het aanslagjaar en wordt vastgesteld op 0,50 EUR per vierkante meter.
artikel 5: Elke nieuwe ingebruikname dient door de exploitant te worden aangegeven binnen de vijftien
dagen. De aangifte dient alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te bevatten en blijft gelden tot
de herroeping ervan.
De bestaande stapelplaatsen worden bij voortduur belast op basis van de gegevens waarover het
gemeentebestuur beschikt. Elke wijziging dient door de exploitant te worden aangegeven binnen de
vijftien dagen.
artikel 6: De belasting wordt ingevorderd bij wege van kohieren en moet worden betaald binnen twee
maanden na de verzending van het aanslagbiljet. De opmaak, de vaststelling en de
uitvoerbaarverklaring van de kohieren en de verzending van de aanslagbiljetten geschieden
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De invordering van de
belasting gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek op de inkomstenbelastingen en van
het uitvoeringsbesluit van dit wetboek, tenzij anders bepaald.
artikel 7: Bij gebrek aan aangifte binnen de voorgeschreven termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve ingekohierd op basis van de gegevens
waarover het gemeentebestuur beschikt. De ambtshalve vestiging van de belastingaanslag gebeurt
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
artikel 8: De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de
ambtshalve gevestigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de
ambtshalve belasting ingekohierd.
artikel 9: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen de belasting bij
het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, of vanaf
de kennisgeving van de aanslag. Van het bezwaarschrift wordt binnen 15 dagen na de indiening
ervan een ontvangstmelding verstuurd.
artikel 10: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.
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artikel 11: Dit reglement zal onverwijld door de burgemeester worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het reglement werd
aangenomen als de datum waarop het reglement op de website werd bekendgemaakt.
De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de aanpassing van het reglement zullen
moeten blijken uit de aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.
artikel 12: Een kopie van dit besluit zal binnen de twintig dagen verzonden worden naar de
provinciegouverneur, via het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen, Burg 4,
8000 Brugge, ter kennisgeving en met het oog op de uitoefening van het algemeen bestuurlijk
toezicht. Dit zal geschieden met een aangetekende zending.

4. WIJZIGING VAN ARTIKEL 11, § 4BIS VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
AANPASSING VAN DE TEKST IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 51, VIJFDE LID VAN
HET GEMEENTEDECREET
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 40, artikel 51, artikel 186 en artikel 187;
gelet op de vaststelling van het huishoudelijk reglement bij gemeenteraadsbeslissing van 4 juli
2013;
overwegende dat bij de actualisering van het huishoudelijk reglement geen rekening werd
gehouden met de gewijzigde tekst van artikel 51 van het gemeentedecreet, inzonderheid wat betreft
de toezending aan de gemeenteraadsleden van de goedgekeurde notulen van de vergaderingen
van het college van burgemeester en schepenen;
overwegende dat het huishoudelijk reglement te allen tijde kan worden gewijzigd;
dat thans wordt voorgesteld om artikel 11, § 4bis van het huishoudelijk reglement in
overeenstemming te brengen met voormeld met artikel 51;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Artikel 11, § 4bis van het huishoudelijk reglement, zoals goedgekeurd bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013, wordt vervangen door volgende bepaling:
“Onverminderd hetgeen bepaald is inzake het inzagerecht worden de notulen van de
vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen uiterlijk op dezelfde dag als de
vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, verstuurd
aan de gemeenteraadsleden. Dit gebeurt per post, via e-mail of door overhandiging tijdens de
eerstvolgende gemeenteraadszitting, naar keuze van elk raadslid.”
artikel 2: De overige bepalingen van het huishoudelijk reglement, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013 blijven ongewijzigd.
artikel 3: Dit besluit treedt in werking op 1 april 2014.
artikel 4: De wijziging van het reglement, evenals de integrale tekst van het gewijzigde reglement,
zullen onverwijld door de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met
vermelding van zowel de datum waarop de wijziging werd aangenomen als de datum waarop de
wijziging op de website werd bekendgemaakt.
De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de wijziging van het reglement zullen
moeten blijken uit de aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.
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5. BESPREKING VAN HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK
REGLEMENT WAT BETREFT HET TOESTUREN VAN DE NOTULEN VAN DE
VERGADERINGEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE (TOEGEVOEGD AGENDAPUNT)
De wijziging van artikel 11, § 4bis van het huishoudelijk reglement (zie agendapunt 4) betekent in de
praktijk dat de notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen
binnen de week na goedkeuring aan de raadsleden zullen worden toegestuurd. Hiermee wordt
tegemoet gekomen aan de vraag van raadslid Freddy DECLERCK, die een gelijkaardig voorstel op
de agenda liet plaatsen (met name de toezending van de notulen binnen de tien dagen na hun
goedkeuring). Het agendapunt wordt met instemming van het raadslid afgesloten zonder dat er tot
stemming wordt overgegaan.

6. BESPREKING VAN EEN VOORSTEL VOOR HET INLEGGEN VAN EEN BUSNAVETTE
TUSSEN DE DEELGEMEENTEN EN DE SPORTHAL OP 25 MEI 2014, DE DAG VAN DE
VERKIEZINGEN (TOEGEVOEGD AGENDAPUNT)
[Raadslid Freddy DECLERCK licht het voorstel toe. Het voorstel heeft een dubbel doel: enerzijds
als compensatie voor het ongemak dat de extra verplaatsing met zich meebrengt door de
centralisatie van de verkiezingen, anderzijds als middel om de opkomst te spreiden. Volgens de
burgemeester werd dit idee reeds onderzocht en zal dit inderdaad ook worden georganiseerd. De
organisatie van de verkiezingen is immers een taak van het college van burgemeester en
schepenen. Dan volgt een discussie of dit nu een bevoegdheid is van de gemeenteraad of niet, en
of hierover nu moet of mag worden gestemd of niet. Uiteindelijk hakt de voorzitter de knoop door en
gaat over tot stemming over het voorstel.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 22, artikel 23 en artikel 42;
gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013 en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van heden;
gelet op de geplande raadszitting van heden, waarvoor de uitnodiging werd verstuurd op 18 maart
2014;
overwegende dat raadsleden (die geen lid zijn van het college van burgemeester en schepenen)
punten aan de agenda kunnen toevoegen;
dat dit kan tot uiterlijk vijf dagen voor de vergadering;
dat de toegelichte voorstellen van beslissing aan de gemeentesecretaris moeten worden bezorgd,
die de voorstellen op zijn beurt aan de voorzitter van de gemeenteraad dient te bezorgen;
dat de gemeentesecretaris de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van
de gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen, onverwijld aan de
gemeenteraadsleden moet bezorgen;
gelet op het verzoek ingediend op 17 maart 2014 door raadslid Freddy DECLERCK voor de
toevoeging van een extra punt op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad;
gelet op de vaststelling van de aanvullende agenda door de voorzitter op 19 maart 2014;
gelet op de mededeling van de aanvullende agendapunten (met de bijbehorende toegelichte
voorstellen) door de gemeentesecretaris per brief en per e-mail (volgens de individuele keuze van
elk raadslid) op 19 maart 2014;
gelet op het voorstel voor het inleggen van een busnavette tussen de deelgemeenten en de
sporthal op 25 mei 2014, de dag van de verkiezingen;
gelet op de bijgevoegde toelichting, die ook mondeling werd vertolkt tijdens de zitting;
overwegende dat het gaat om een concreet voorstel;
dat dit voorstel tot doel heeft de bewoners die moeilijkheden ondervinden om zich naar de sporthal
te verplaatsen op de dag van de verkiezingen gratis vervoer aan te beiden, en om tezelfdertijd de
volkstoeloop te spreiden;
niettegenstaande de materiële organisatie van de verkiezingen de bevoegdheid is van het college
van burgemeester en schepenen;
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niettegenstaande een gelijkaardige maatregel reeds in voorbereiding is;
na discussie;
overwegende dat alsnog geoordeeld wordt dat het aan de gemeenteraad toekomt hierover te
beslissen;
na een uitdrukkelijke beslissing van de voorzitter van de gemeenteraad;
in openbare vergadering;
na stemming met volgend resultaat: 10 ja-stemmen (Anni CHRISTIAEN, Marc GILLIAERT, Freddy
DECLERCK, Herlinde DEVRIENDT, Romina VANHOOREN, Stefaan REYNAERT, Anthony
DUMAREY, Johan TANGHE, Ignace DEREEPER en Gino DUMON) tegenover 1 neen-stem
(Isabelle CAPELLE) en 8 onthoudingen (Myriam MAES, Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE,
Gudrun DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Annie COBBAERT, Jean-Pierre VAN DIERENDONCK en
Stephanie VAN EEGHEM);
besluit:
enig artikel : Het voorstel voor het inleggen van een busnavette tussen de deelgemeenten en de
sporthal op 25 mei 2014, de dag van de verkiezingen, wordt goedgekeurd.

7. VARIA
Na behandeling van de geagendeerde punten worden nog een aantal mondelinge vragen gesteld
(die vooraf waren aangekondigd). Wat hier volgt is een summiere samenvatting van de vraagstelling
en de verstrekte antwoorden.
A. Vraagstelling door raadslid Freddy DECLERCK (N-VA), vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op 23 maart 2014.
1. Wat betreft de vervuiling van de waterloop ter hoogte van het bedrijf Verhelst antwoordt schepen
van milieu Ulrike VANHESSCHE dat de gracht vorig jaar (na het broedseizoen) werd gekuist. Ook
dit jaar is een opruimactie gepland. De vervuiling van het water is vermoedelijk het gevolg van de
lozing van afvalwater. Het effect van de vervuiling wordt versterkt omdat het om stilstaand water
gaat. Naar de bron van de vervuiling wordt nog steeds gezocht. Volgens de vraagsteller is de
vervuiling het gevolg van een illegale lozing vanuit het aanpalende bedrijfsgebouw, dat illegaal
bewoond zou zijn.
2. Wat betreft de criteria die gehanteerd worden voor het aanleggen van speelpleinen wordt door
schepen van jeugd Peter VELLE een overzicht gegeven van elementen die hierbij een rol spelen: 1°
de opportuniteit, 2° de noodzaak (in geval van veroudering of beschadiging), 3° de demografische
samenstelling van de wijk, 4° de ruimere potenties van het terrein, 5° de vragen van de
wijkbewoners, en 6° de budgettaire mogelijkheden. De vraagsteller vraagt of reeds werd
overwogen om sommige toestellen te verhuizen. De schepen meent dat dit niet aangewezen is
(omwille van het totaalconcept van sommige speelsites) of mogelijk is (om technische redenen, of
omdat de toestellen in beton vastzitten). Misschien kunnen er verplaatsbare toestellen worden
aangekocht, zo suggereert de vraagsteller nog.
B. Vraagstelling door raadslid Marc GILLIAERT (N-VA), vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op 23 maart 2014.
1. Wat de verslaggeving van de wijkraden betreft deelt schepen van participatie Ulrike
VANHESSCHE mee dat de verslagen worden meegestuurd met de nieuwe uitnodigingen.
De goedgekeurde verslagen kunnen door de raadsleden steeds worden opgevraagd en
ingekeken.
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2. Wat de vermeende inbraakgolf betreft stelt burgemeester Ignace DEREEPER dat Oudenburg het
laagste inbraakcijfer kent van gans de zone. Er werden tot nu toe slechts 11 gevallen geregistreerd
in 2014. De politiediensten werken vooral rond preventie en sensibilisering. In samenwerking met
het lokale buurtinformatienetwerk wordt op 2 april 2014 een informatieavond over inbraakpreventie
georganiseerd.
C. Vraagstelling door raadslid Stefaan REYNAERT (Open VLD), vooraf schriftelijk meegedeeld via
elektronisch bericht op 25 maart 2014.
1. Wat betreft de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW deelt schepen van financiën Myriam MAES
mee dat de toestand momenteel nog niet veranderd is. Het stadsbestuur neemt in de zaak een
afwachtende houding aan en blijft op zijn standpunt dat geen hogere bijdrage mogelijk is dan wat
werd voorgesteld op 20 februari. De vraagsteller verwijt Myriam MAES dat zij nog niets heeft
ondernomen om uit deze impasse te geraken en suggereert zelfs dat het beter zou zijn om ontslag
te nemen als schepen van financiën.
2. Wat betreft de deelname aan de doorlichtingsoefening Gemeenteradar van Unizo (waarin gepeild
wordt naar de ondernemingsvriendelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening) deelt schepen
van lokale economie Johan TANGHE mee dat daar nog geen beslissing over werd genomen. Er
kan nog ingetekend worden tot 30 juni. Wat de deelname aan het project Commerciële inspiratie
van Unizo betreft, deelt de schepen mee dat er in 2009 werd deelgenomen aan het project
Commerciële innovatie, en dat toen met moeite tien geïnteresseerde handelaars werden bereid
gevonden om mee te werken. De schepen vindt dat het nieuwe project vrij duur uitvalt (300 euro te
betalen door de deelnemende handelaar, en 400 euro per deelnemende handelaar door de
gemeente, en dit exclusief btw). Hij betwijfelt ook de meerwaarde van dit project voor een
gemeente als Oudenburg.
3. In verband met de reinheid van het domein De Hoge Dijken deelt schepen van milieu Ulrike
VANHESSCHE mee dat er door de stad buiten het terrein extra vuilnisbakken werden geplaatst, die
geledigd worden door de reguliere ophaaldienst. Op het domein zelf worden door het Agentschap
Natuur en Bos bewust geen afvalrecipiënten geplaatst. Wat het onderhoud van het natuurdomein
betreft deelt schepen van natuur Peter VELLE mee dat het domein in februari 2014 een
onderhoudsbeurt kreeg. Ook werd de omheining (deels) vernieuwd en werd de haag langsheen de
Oude Brugseweg gesnoeid. De kijkhutten op het domein worden door het agentschap behouden en
zullen worden voorzien van vaste banken. Een nieuw bezoekerscentrum is momenteel niet aan de
orde. De Vlaamse gemeenschap heeft haar belangrijkste centra aan de provincie overgedragen, zo
deelt de schepen mee. Het natuureducatief centrum op De Hoge Dijken zal voorlopig verder door
de Vlaamse gemeenschap worden onderhouden. De schepen stelt tot besluit dat er nood is aan
een overkoepelende visie op natuureducatie in de regio, met aandacht voor de kleinere domeinen,
zoals De Hoge Dijken.
4. De vraag naar de aanleg van een hondenweide is niet gekend bij het stadsbestuur, zo stelt
schepen Ulrike VANHESSCHE. Zij meent dat dit vooral een probleem is van meer verstedelijkte
gebieden.
D. Vraagstelling door raadslid Herlinde DEVRIENDT (Open VLD), vooraf schriftelijk meegedeeld via
elektronisch bericht op 26 maart 2014.
1. Wat betreft de voordracht van kandidaten voor de verschillende sporttrofeeën antwoordt schepen
van sport Ulrike VANHESSCHE dat de oproep werd gedaan in het stadsmagazine, op de stedelijke
website, in verschillende persberichten, in de digitale sportnieuwsbrief, en in een mailbericht naar
de Oudenburgse sportclubs en de leden van de sportraad (waar ook de scholen deel van
uitmaken). Kandidaten kunnen worden voorgedragen door clubs, door de pers maar ook door
individuele personen. Iedereen die wordt voorgedragen en voldoet aan de voorwaarden van het
reglement komt in aanmerking voor een trofee.
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2. Wat de wijze van inschrijven en de inschrijvingsdatum van de sport- (en andere) kampen betreft
antwoordt schepen van sport Ulrike VANHESSCHE dat er voor bepaalde activiteiten reeds online
kan worden ingeschreven (de Lenteloop en de Avonturenchallenge). Het gebruikte
inschrijvingsprogramma voor sportkampen laat echter geen elektronische inschrijvingen toe. Veel
ouders verkiezen zelfs het persoonlijk contact omdat dan bijkomende vragen kunnen worden
gesteld (en daarom zijn de diensten ook langer open). De inschrijvingsdata van de verschillende
kampen (sport en crea) en opvanginitiatieven (buitenschoolse kinderopvang) vervroegen en op
elkaar afstemmen is geen sinecure. Dit vergt immers goede afspraken tussen de betrokken
diensten (sport, jeugd, cultuur en kinderopvang), een gezamenlijke aanpak, een tijdige
voorbereiding en een vooruitziende planning. Het huidige aanbod van sportkampen is niet min voor
een kleine gemeente. Een uitbreiding van het aanbod is evenwel niet haalbaar. Volgens schepen
van jeugd biedt het speelplein een goedkoop en kwaliteitsvol alternatief, waar niet vooraf voor moet
worden ingeschreven.
B. GEEN BESLOTEN VERGADERING
[De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur.]
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