NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 24 APRIL 2014
__________________________________________________________________________
Zittinghebbende leden: 21
Aanwezig: Gino DUMON (sp.a), gemeenteraadslid-voorzitter;
Ignace DEREEPER (CD&V), burgemeester;
[*mm*], 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), Roland BLOMME (Open VLD), [*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), JeanPierre 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: Myriam MAES (sp.a), schepen, en Jaak LINGIER (Open VLD), raadsleden;
Afwezig zonder voorafgaande kennisgeving: __________________________________________________________________________
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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
15 april 2014.
De plaats, dag, tijdstip en agenda werden overeenkomstig artikel 23, § 1, lid 1 van het
gemeentedecreet openbaar gemaakt op dezelfde dag.
[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
[Raadslid Romina VANHOOREN herinnert burgemeester Ignace DEREEPER nogmaals aan zijn
belofte om een kopie te bezorgen van de briefwisseling met 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 besparingsvoorstellen die tijdens de begrotingsbesprekingen aan het OCMW
werden bezorgd. De burgemeester deelt mee dat de gevraagde documenten klaarliggen en na de
zitting kunnen worden afgehaald.
Raadslid Stefaan REYNAERT heeft wel nog een opmerking over het verslag van de vorige zitting,
meer bepaald over het gebruik van het woord “zelfs” in de zin “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.” (zie verslag sub 7. VARIA, C.1.
over de stand van zaken in het geschil tussen het stadsbestuur en het OCMW over de
gemeentelijke bijdrage). Volgens het raadslid heeft het woord een negatieve connotatie en getuigt
dit niet van een neutrale verslaggeving. De verslaggever verwijst naar de dubbele betekenis van het
bijwoord “zelfs” (volgens Van Dale), en geeft toe dat het onderscheid subtiel is, maar vindt niet dat
de term een afkeurende bijklank heeft, in welke betekenis of context hij ook gehanteerd wordt. Het
raadslid wenst aansluitend te vernemen wat de huidige stand van zaken is in dit dossier. De
voorzitter verwijst de vraagstelling door naar de vragenronde, na de reguliere agenda.]
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 27
maart 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 27 maart 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.

2. BESPREKING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE WVI VAN
22 MEI 2014 EN VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 35 en artikel 42;
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gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikel 39, artikel 42, artikel 44, artikel 48, artikel 59, artikel 60, artikel 61 en artikel 65;
overwegende dat de stad Oudenburg deelnemer is in de West-Vlaamse Intercommunale (wvi),
dienstverlenende vereniging, gevestigd te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 35;
gelet op de statuten van de wvi, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 januari 1964, het laatst
gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013;
overwegende dat jaarlijks in de loop van het eerste semester de jaarrekening over het voorbije
boekjaar dient te worden vastgesteld door de algemene vergadering aan de hand van het verslag
van de raad van bestuur en het verslag van de revisor;
dat terzelfder tijd kwijting wordt verleend aan de bestuurders en de revisoren;
dat voormelde documenten samen met de uitnodiging ter beschikking moeten worden gesteld van
de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde ter zake moeten bepalen;
dat hierbij ook een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar
ontvangen vergoedingen en presentiegelden moet worden gevoegd;
overwegende dat de agenda van elke algemene vergadering uiterlijk 30 kalenderdagen voor haar
zitting aan de deelnemers moet worden verstuurd;
gelet op de uitnodiging door de wvi, gedaan per aangetekend schrijven van 21 maart 2014
(ontvangen op 24 maart 2014), voor de algemene vergadering die doorgaat te Lichtervelde op 22
mei 2014 om 18.30 uur;
gelet op de agenda van de vergadering;
overwegende dat in de gemeenteraad over ieder agendapunt kan worden gedebatteerd;
dat minstens over ieder agendapunt een standpunt dient te worden ingenomen;
overwegende dat volgende punten geagendeerd staan: (1) de goedkeuring van het verslag van de
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 om 18.30 uur, (2) de goedkeuring van
het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 om 19.00 uur, (3)
kennisneming van het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2013, (4) kennisneming van
het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2013, (5) goedkeuring van de
jaarrekeningen 2013, (6) verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor, (7)
benoeming van drie leden aandelen A in het regionaal comité Oostende-Brugge, en (8)
mededelingen;
gelet op de bijgevoegde verplichte stukken omvattende het verslag van de raad van bestuur over
het jaar 2013, met inbegrip van het activiteitenverslag, de balans, de resultatenrekening en
resultaatverwerking, een toelichting bij de jaarrekening, de sociale balans en het verslag van de
commissaris-revisor over het boekjaar 2013, alsook het geïndividualiseerd overzicht van de door de
mandatarissen in 2013 ontvangen presentiegelden en vergoedingen;
overwegende dat voortaan enkel de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald
moet worden voor elke algemene vergadering (en niet langer de ganse benoemingsprocedure);
dat het mandaat van de vertegenwoordiger wel nog steeds concreet moet worden ingevuld;
gelet op de bevestiging van de aanduiding van Johan TANGHE, schepen, wonende te 8460
Oudenburg, Oude Brugseweg 73, als effectieve vertegenwoordiger, en Jean-Pierre VAN
DIERENDONCK, gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Hoogwegel 53, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger, voor alle komende vergaderingen van de wvi, en dit tot aan
de volgende algehele vernieuwing van de gemeenteraden, bij beslissing van de
gemeenteraad van 28 november 2013;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na kennisname en bespreking;
na toelichting en beraad;
overwegende dat er geen opmerkingen of vragen werden geformuleerd over of bezwaren werden
geopperd tegen de op de dagorde opgenomen punten;
met eenparigheid van stemmen;
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besluit:
artikel 1: De stad Oudenburg heeft geen opmerkingen bij of bezwaren tegen volgende
agendapunten van de algemene vergadering van de wvi die zal doorgaan te Lichtervelde op 22 mei
2014 om 18.30 uur: (1) de goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene
vergadering van 18 december 2013 om 18.30 uur, (2) de goedkeuring van het verslag van de
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 om 19.00 uur, (3) kennisneming van
het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2013, (4) kennisneming van het verslag van de
commissaris-revisor over het boekjaar 2013, (5) goedkeuring van de jaarrekeningen 2013, (6)
verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor, (7) benoeming van drie leden
aandelen A in het regionaal comité Oostende-Brugge, en (8) mededelingen.
artikel 2: Deze beslissing bepaalt de concrete invulling van het mandaat van de vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van de wvi van 22 mei 2014.
Dit betekent dat de aanwezige vertegenwoordiger op deze algemene vergadering dient te handelen
overeenkomstig het standpunt van de gemeenteraad.
artikel 3: Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal onverwijld worden
gestuurd aan de wvi, dienstverlenende vereniging, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, ter
kennisgeving.
artikel 4: Een eensluidend afschrift van deze beslissing wordt eveneens gestuurd aan de
aangestelde vertegenwoordigers van de stad Oudenburg, met name: Johan TANGHE, schepen,
wonende te 8460 Oudenburg, Oude Brugseweg 73, als effectieve vertegenwoordiger, en JeanPierre VAN DIERENDONCK, gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Hoogwegel 53, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Een verklaring van volmacht zal worden bezorgd aan de effectieve vertegenwoordiger om te
worden afgegeven aan de zaalingang op de dag van de vergadering.
De stukken nodig voor voornoemde vergaderingen zullen aan de effectieve vertegenwoordiger
worden bezorgd.

3. BESPREKING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING EN VAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INFRAX WEST VAN 3 JUNI 2014
(OMVATTENDE EEN WIJZIGING VAN DE STATUTEN) EN VASTSTELLING VAN HET
MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 35 en artikel 42;
gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikel 39, artikel 42, artikel 44, artikel 48, artikel 59, artikel 60, artikel 61 en artikel 65;
overwegende dat de stad Oudenburg deelnemer is in Infrax West, opdrachthoudende vereniging,
met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Noordlaan 9;
gelet op de statuten van Infrax West, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 22 juli 1924, en de later
aangebrachte wijzigingen, het laatst bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
25 november 2013;
overwegende dat het produceren en distribueren van warmte opgenomen is als een van de
statutaire activiteiten van Infrax West;
dat de exploitatie van warmtenetten thans zeer actueel is en dat in een aantal gemeenten ter zake
reeds initiatieven werden ontwikkeld;
dat Infrax West het wenselijk acht om de statutaire invulling van deze activiteit uit te breiden door de
creatie van warmte-aandelen en warmte-winstbewijzen;
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dat derhalve ook in een bijzondere winstverdeling dient te worden voorzien voor de exploitatie van
de warmtenetten;
dat dit een aanpassing vergt van artikel 7 en de invoeging van een nieuw artikel 46quarto;
overwegende dat elke wijziging in de statuten (in de vorm van een door de raad van bestuur
opgesteld ontwerp) uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering die de
statutenwijzigingen moet beoordelen aan de deelnemende gemeenten moet worden voorgelegd;
overwegende dat jaarlijks in de loop van het eerste semester de jaarrekening over het voorbije
boekjaar dient te worden vastgesteld door de algemene vergadering aan de hand van het verslag
van de raad van bestuur en het verslag van de revisor;
dat terzelfder tijd kwijting wordt verleend aan de bestuurders en de revisoren;
dat voormelde documenten samen met de uitnodiging ter beschikking moeten worden gesteld van
de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde terzake moeten bepalen;
dat hierbij ook een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar
ontvangen vergoedingen en presentiegelden moet worden gevoegd;
overwegende dat de agenda van elke algemene vergadering uiterlijk 30 kalenderdagen voor haar
zitting aan de deelnemers moet worden verstuurd;
gelet op de uitnodiging door Infrax West, gedaan per aangetekend schrijven van 28 februari 2014
(ontvangen op 3 maart 2014), voor de algemene vergadering en de aansluitende buitengewone
algemene vergadering die zal doorgaan te Diksmuide op dinsdag 3 juni 2014 om 18.00 uur;
gelet op de agenda van de vergaderingen;
overwegende dat in de gemeenteraad over ieder agendapunt kan worden gedebatteerd;
dat minstens over ieder agendapunt een standpunt dient te worden ingenomen;
overwegende dat volgende punten geagendeerd staan voor de algemene vergadering:
(1) kennisneming van het verslag van de raad van bestuur over het dienstjaar 2013, (2)
kennisneming van het verslag van de commissaris over het dienstjaar 2013, (3) goedkeuring van de
jaarrekening over het dienstjaar 2013 en de winstverdeling, (4) toekenning van aandelen voor het
ondergronds brengen van de netten in 2013 – goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders,
aangesloten gemeenten, met hun activiteiten op 3 juni 2014, (5) kwijting aan de bestuurders voor
hun bestuur en aan de commissaris voor het toezicht gedurende 2013, (6) benoeming van een
commissaris en de vaststelling van zijn vergoeding, (7) voordracht bij de VREG van Infrax West als
distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas, (8) kennisneming van de toetreding van de
gemeente Hooglede voor de activiteit warmte, en (9) huldiging van personeelsleden;
gelet op de meegestuurde verplichte bijlagen, met name de jaarrekening 2013 (omvattende een
verslag van de raad van bestuur bij de resultaten en een voorstel van winstverdeling;
gelet op volgende opgevraagde documenten: het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar
2013 (ontwerptekst onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur op 28 april 2014),
ontvangen via elektronisch bericht op 14 april 2014;
niettegenstaande volgende verplichte stukken ontbreken: het verslag van de revisor, en het
geïndividualiseerd overzicht van de door de mandatarissen in het voorbije boekjaar ontvangen
presentiegelden en vergoedingen;
overwegende dat volgende punten geagendeerd staan voor de aansluitende buitengewone
algemene vergadering: (enig punt) statutenwijziging;
gelet op de bijgevoegde toelichting bij en motivering van de voorgestelde wijziging van de statuten;
gelet op de voorgestelde aanpassing van artikel 7 (opname van aandelen en winstbewijzen met
betrekking tot warmtedistributie) en de toevoeging van een nieuw artikel 46quarto (winstverdeling
betreffende de exploitatie van warmtenetten);
overwegende dat voortaan enkel de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald
moet worden voor elke algemene vergadering (en niet langer de ganse benoemingsprocedure);
dat het mandaat van de vertegenwoordiger wel nog steeds concreet moet worden ingevuld;
gelet op de bevestiging van de aanduiding van Isabelle CAPELLE, gemeenteraadslid, wonende te
8460 Oudenburg, Klokkeput 8, als effectieve vertegenwoordiger, en van Hubert DE GRYSE,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Madeliefjesstraat 20, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger, voor alle komende vergaderingen van Infrax West, en dit tot aan de volgende
algehele vernieuwing van de gemeenteraden, bij beslissing van de gemeenteraad van 30 oktober
2013;
../..

24.04.2014
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na kennisname en bespreking;
na toelichting en beraad;
overwegende dat er geen opmerkingen of vragen werden geformuleerd over of bezwaren werden
geopperd tegen de op de dagorde opgenomen punten;
met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: De stad Oudenburg heeft geen opmerkingen bij of bezwaren tegen volgende
agendapunten van de algemene vergadering van Infrax West die zal doorgaan te Diksmuide op
dinsdag 3 juni 2014 om 18.00 uur: (1) kennisneming van het verslag van de raad van bestuur over
het dienstjaar 2013, (2) kennisneming van het verslag van de commissaris over het dienstjaar 2013,
(3) goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2013 en de winstverdeling, (4) toekenning
van aandelen voor het ondergronds brengen van de netten in 2013 – goedkeuring van de lijst van
de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun activiteiten op 3 juni 2014, (5) kwijting aan de
bestuurders voor hun bestuur en aan de commissaris voor het toezicht gedurende 2013, (6)
benoeming van een commissaris en de vaststelling van zijn vergoeding, (7) voordracht bij de VREG
van Infrax West als distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas, (8) kennisneming van de
toetreding van de gemeente Hooglede voor de activiteit warmte, en (9) huldiging van
personeelsleden.
artikel 1bis: De stad Oudenburg heeft evenmin opmerkingen bij of bezwaren tegen het enige
agendapunt van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West die zal doorgaan te
Diksmuide op dinsdag 3 juni 2014, aansluitend aan de vergadering vermeld in artikel 1, zijnde een
gedeeltelijke statutenwijziging, omvattende de aanpassing van artikel 7 en de invoeging van artikel
43quarto.
artikel 1ter: Het ontwerp tot wijziging aan de statuten van Infrax West, zoals dat zal worden
voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 3 juni 2014, wordt goedgekeurd.
artikel 2: Deze beslissing bepaalt de concrete invulling van het mandaat van de aangeduide
vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van Infrax West van 3 juni 2014.
Dit betekent dat de aanwezige vertegenwoordigers op deze algemene vergaderingen dienen te
handelen overeenkomstig het standpunt van de gemeenteraad.
artikel 3: Twee voor eensluidend verklaarde afschriften van deze beslissing zullen onverwijld
worden gestuurd aan Infrax West, opdrachthoudende vereniging, Noordlaan 9, 8820 Torhout, één
ter kennisgeving en één om te worden gevoegd bij het verslag van de buitengewone algemene
vergadering houdende wijziging van de statuten.
artikel 4: Een eensluidend afschrift van deze beslissing wordt eveneens gestuurd aan de
aangestelde vertegenwoordigers van de stad Oudenburg, met name: Isabelle CAPELLE,
gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Klokkeput 8, effectieve vertegenwoordiger, en
Hubert DE GRYSE, gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg, Madeliefjesstraat 20,
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Aan de effectieve vertegenwoordiger en aan de plaatsvervanger zal een exemplaar van de agenda
(en van de bijlagen) worden bezorgd.
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4. BESPREKING EN GOEDKEURING VAN HET JAARVERSLAG EN DE REKENING VAN DE
INTERLOKALE VERENIGING MIVOS OVER HET JAAR 2013 – ALSOOK KENNISNAME VAN
HET JAARPROGRAMMA EN DE BEGROTING VOOR HET JAAR 2014
De raad,
gelet op het gemeentedecreet , in het bijzonder artikel 2, artikel 42, artikel 43 en artikel 160, § 2;
gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2009 houdende vaststelling van de
verrichtingen die uitgesloten worden van de voorafgaande visumverplichting;
gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
gelet op de oprichting van de burensportdienst MIVOS als interlokale vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid, waarin de steden en gemeenten Diksmuide, Gistel, Hooglede, Ichtegem,
Koekelare, Kortemark, Lichtervelde en Oudenburg deelnemen, overeenkomstig de
ontwerpovereenkomst met statutaire draagkracht, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing
van 18 maart 2004;
gelet op de inwerkingtreding van het samenwerkingsverband op 1 juni 2005, zijnde de eerste dag
van de maand volgend op de ondertekening door alle participanten;
gelet op de verlenging van het samenwerkingsverband voor een periode van zes jaar, vanaf 1 juli
2007 tot 30 juni 2013, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2007;
gelet op de bepalingen van voormelde oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht,
inzonderheid artikel 3, artikel 6, artikel 13, artikel 17 en artikel 18, zoals aangepast ingevolge de
principiële beslissing van het beheerscomité van 18 november 2010, en goedgekeurd door alle
betrokken gemeentebesturen (in Oudenburg op 26 mei 2011);
gelet op de verlenging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, voor een nieuwe periode
van zes jaar, vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2019, zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van
25 april 2013;
overwegende dat de rekening van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring moet worden
voorgelegd aan de gemeenteraden van de participerende gemeenten;
overwegende dat samen met de rekening het jaarverslag aan de gemeenteraden ter goedkeuring
dient te worden voorgelegd;
overwegende dat ter gelegenheid van de bespreking van het jaarverslag ook een evaluatie dient te
gebeuren door de gemeenteraden;
overwegende dat een goedkeuring of een bekrachtiging van de begroting van de vereniging door de
participerende gemeenteraden niet is opgenomen in de overeenkomst;
dat het echter aangewezen wordt geacht om minstens de begroting ter kennis te brengen van de
respectieve gemeenteraden;
dat thans (artikel 6) wel voorzien is dat het beheerscomité de gemeentelijke bijdrage jaarlijks
vaststelt en, voorafgaandelijk aan het begrotingsjaar, voorstelt aan de verschillende deelnemende
gemeenten;
gelet op de brief van 26 maart 2014 (ontvangen op 31 maart 2014) vanwege de sportdienst van de
gemeente Kortemark, alwaar de vereniging zijn zetel heeft;
gelet op volgende meegestuurde stukken:
(1) de rekening en het jaarverslag over het jaar 2013, met het oog op goedkeuring door de
gemeenteraad;
(2) de begroting en het jaarprogramma voor het jaar 2014, met het oog op kennisgeving aan de
gemeenteraad;
(3) het verslag van de vergadering van het beheerscomité van de interlokale vereniging MIVOS, die
plaatsvond in Lichtervelde op 10 maart 2014;
gelet op de goedkeuring van het jaarverslag en de rekening over het jaar 2013 tijdens voormelde
vergadering van 10 maart 2014;
overwegende dat het overgedragen saldo van rekening 2012 7.429,99 EUR bedraagt;
dat de zuivere inkomsten in 2013 18.839,00 EUR bedragen;
dat de uitgaven 22.936,01 EUR bedragen;
dat derhalve afgesloten wordt met een batig saldo van 3.332,98 EUR, dat naar het volgende
boekjaar wordt overgedragen;
gelet op de goedkeuring van het jaarprogramma en de begroting voor het jaar 2014, tijdens
voormelde vergadering van 10 maart 2014;
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overwegende dat de inkomsten begroot worden op 20.360,00 EUR;
dat het overgedragen saldo van rekening 2013 3.332,98 EUR bedraagt;
dat de toelage van de participerende gemeenten wordt bepaald op 500,00 EUR elk;
dat de uitgaven begroot worden op 20.695,00 EUR;
dat de begroting een batig saldo vertoont van 2.997,98 EUR;
overwegende dat de vereniging geen slecht beheer kan worden verweten;
overwegende dat voor deze beslissing geen visum van de financieel beheerder vereist is;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Het jaarverslag en de rekening van de interlokale vereniging MIVOS over het jaar 2013 zijn
goedgekeurd.
artikel 2: Er wordt kennis genomen van het jaarprogramma en de begroting van de interlokale
vereniging MIVOS voor het jaar 2014. Er worden geen opmerkingen gemaakt.
artikel 3: Er wordt kennis genomen van de vaststelling van de gemeentelijke bijdrage aan de
vereniging voor het werkjaar 2014 op 500,00 EUR.
De nodige kredieten voor de betaling van de gemeentelijke bijdrage zijn voorzien in de financiële
nota van het budget voor het boekjaar 2014, in het exploitatiebudget, op algemene rekening
6493000 (beleidsitem 0740-05).
artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de vereniging, met zetel te 8610
Kortemark, Ichtegemstraat 2B, alsook naar de dienstdoende financieel beheerder van de
vereniging, Els VANDYCKE, sportfunctionaris van Oudenburg, p/a Bekestraat 16, 8460 Oudenburg,
ter kennisgeving.
artikel 5: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder.

5. GOEDKEURING VAN HET VOORSTEL VAN FUSIE TUSSEN DE ERKENDE
KREDIETVENNOOTSCHAPPEN VOOR SOCIAAL WOONKREDIET EIGEN HAARD NV UIT
OOSTENDE EN EIGEN HUIS – THUIS BEST NV UIT BRUGGE – EN MEDEGAANDE
AANDELENVERSCHUIVING
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 2, artikel 42 en artikel 43;
gelet op het Wetboek van Vennootschappen, inzonderheid de artikelen 670 en volgende;
gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode, inzonderheid artikel 78;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 houdende de voorwaarden
waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden en ter bepaling van de kredietinstellingen
erkend door de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997
houdende de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 14
december 2012;
overwegende dat de stad Oudenburg sedert 1950 aandeelhouder is van Eigen Haard nv, erkende
kredietmaatschappij, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Kanunnik Dokter Louis
Colensstraat 10;
gelet op de statuten van Eigen Haard nv, laatst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering van 26 april 2005;
overwegende dat de eisen voor de erkenning van de kredietmaatschappijen voor sociaal
woonkrediet werden aangepast, meer bepaald wat betreft het eigen vermogen;
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overwegende dat Eigen Haard nv niet voldoet aan de gestelde nieuwe eisen;
dat een aanpassing aan de normen noodzakelijk is om de erkenning als kredietmaatschappij voor
sociaal woonkrediet te kunnen behouden;
dat het behoud van de erkenning van essentieel belang is om verder te kunnen genieten van de
gewestwaarborg en van een gunstig fiscaal regime;
overwegende dat de erkende kredietmaatschappij Eigen Huis – Thuis Best nv uit Brugge in een
gelijkaardige toestand verkeert;
dat daarom werd besloten om over te gaan tot fusie van beide vennootschappen om te kunnen
voldoen aan de wettelijke eisen, om de erkenning te kunnen behouden en om hun sociale rol
verder te kunnen vervullen;
dat dit als bijkomend voordeel heeft dat ook het werkkapitaal zal vergroten;
dat dit kansen creëert om de dienstverlening te professionaliseren en de organisatie te
moderniseren;
overwegende dat werd gekozen voor een fusie door overname om de kosten van de operatie zo
laag mogelijk te houden;
dat Eigen Huis – Thuis Best de rol op zich zou nemen van overnemende vennootschap (en dat het
volledige vermogen van Eigen Haard dus zal worden overgenomen);
overwegende dat beide exploitatiezetels met hun eigen handelsbenaming zouden blijven bestaan,
maar dat de overnemende vennootschap een nieuwe naam zou krijgen, met name West-Vlaams
Woonkrediet;
overwegende dat de fusie aanleiding geeft tot een herschikking van de aandelen en tot een
herberekening van de nominale en de effectieve waarde van de aandelen;
overwegende dat een dergelijke operatie niet kan zonder het akkoord van de aandeelhouders;
overwegende dat het fusievoorstel ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders, op 20 mei 2014 in Brugge;
dat de jaarrekeningen, de verslagen van de raad van bestuur en de verslagen van de commissaris
over de laatste drie boekjaren van beide vennootschappen ter inzage ligging op de respectieve
maatschappelijke zetels;
gelet op de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2014, zoals
bezorgd bij aangetekend schrijven van 5 april 2014 (ontvangen op 7 april 2014);
gelet op de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 20 mei 2014;
gelet op de meegestuurde stukken, met name:
- het fusievoorstel van 31 oktober 2013;
- het addendum van 14 februari 2014 bij het fusievoorstel;
- het verslag van 5 februari 2014 van de raad van bestuur van Eigen Haard aan de buitengewone
vergadering van aandeelhouders;
- het verslag van 25 maart 2014 van de commissaris over het fusievoorstel;
gelet inzonderheid op de voorgestelde ruilverhouding van de aandelen;
overwegende dat de stad Oudenburg houder is van 400 aandelen van Eigen Haard, met een
nominale waarde van 6,20 EUR per aandeel (ter vertegenwoordiging van 2.480,00 EUR volstort
kapitaal);
dat de stad Oudenburg na de fusie houder zal worden van 16.800 aandelen van het West-Vlaams
Woonkrediet, met een nominale waarde van 1,50 EUR per aandeel (vertegenwoordigend 25.200,00
EUR volstort kapitaal);
dat deze operatie aldus een meerwaarde genereert voor de stad Oudenburg van 22.720,00 EUR;
overwegende dat de meerwaarde volledig wordt gefinancierd vanuit de reserves van Eigen Haard;
dat de stad Oudenburg dus zelf niets hoeft bij te storten;
gelet op de aanduiding van Isabelle CAPELLE, gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg,
Klokkeput 8, als afgevaardigde, en van Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, gemeenteraadslid,
wonende te 8460 Oudenburg, Hoogwegel 53, als plaatsvervangend afgevaardigde, om de stad
Oudenburg te vertegenwoordigen bij Eigen Haard nv, bij beslissing van de gemeenteraad van 6
februari 2013;
ten einde het mandaat te bepalen van de aangeduide vertegenwoordigers voor de buitengewone
algemene vergadering van 20 mei 2014, waarop deze operatie nog dient te worden goedgekeurd;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
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na kennisname en bespreking;
na toelichting en beraad;
overwegende dat er geen opmerkingen of vragen werden geformuleerd over of bezwaren werden
geopperd tegen de voorgestelde operatie;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: De stad Oudenburg heeft geen opmerkingen bij of bezwaren tegen de geplande
fusieoperatie tussen de erkende kredietmaatschappijen voor sociaal woonkrediet Eigen Haard nv,
met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Kanunnik Dokter Louis Colensstraat 10, en Eigen
Huis – Thuis Best nv, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Boeveriestraat 42, bij wijze van
overneming van het gehele vermogen van Eigen Haard door Eigen Huis – Thuis Best, waarvan de
benaming zal worden gewijzigd in West-Vlaams Woonkrediet.
Het fusievoorstel dienaangaande (met inbegrip van de ruilverhouding van aandelen) en het
addendum aan het fusievoorstel, zoals dit zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene
vergadering van Eigen Haard van 20 mei 2014, wordt goedgekeurd.
Er wordt akte van genomen dat de fusie ingaat op 1 januari 2014, en dat alle verrichtingen gesteld
door de overgenomen vennootschap geacht worden te zijn verricht voor rekening van de
overnemende vennootschap.
artikel 2: Deze beslissing bepaalt de concrete invulling van het mandaat van de aangeduide
vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering van Eigen Haard van 20 mei
2014.
Dit betekent dat de aanwezige vertegenwoordiger op deze algemene vergadering dient te handelen
overeenkomstig het standpunt van de gemeenteraad.
artikel 2bis: De vertegenwoordigers van de stad Oudenburg bij Eigen Haard nv, die werden
aangeduid bij beslissing van de gemeenteraad van 6 februari 2013, worden bevestigd in hun
mandaat bij de overnemende vennootschap.
Het betreft:
- als afgevaardigde: Isabelle CAPELLE, gemeenteraadslid, wonende te 8460 Oudenburg,
Klokkeput 8;
- als plaatsvervangend afgevaardigde: Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, gemeenteraadslid,
wonende te 8460 Oudenburg, Hoogwegel 53.
artikel 3: Twee voor eensluidend verklaarde afschriften van deze beslissing zullen onverwijld
worden gestuurd aan Eigen Haard nv, erkende kredietmaatschappij, Kanunnik Dokter Louis
Colensstraat 10, 8400 Oostende, één ter kennisgeving en één om te worden gevoegd bij het
verslag van de buitengewone algemene vergadering houdende goedkeuring van het fusievoorstel
en van de medegaande beschikkingen.
artikel 4: Een eensluidend afschrift van deze beslissing wordt eveneens gestuurd aan de
aangeduide vertegenwoordigers, met de uitdrukkelijke mededeling dat zij op de desbetreffende
vergadering dienen te handelen overeenkomstig het standpunt van de gemeenteraad, zoals
bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van heden.
Aan de effectieve vertegenwoordiger zal een exemplaar van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van 20 mei 2014 (en van de bijlagen) worden bezorgd.
artikel 5: Kennisgeving van deze beslissing wordt eveneens gedaan aan de financieel
beheerder.
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6. GOEDKEURING VAN DE ENGAGEMENTSVERKLARING TER UITVOERING VAN HET
MASTERPLAN VOOR HET PROVINCIAAL OPLEIDINGSCENTRUM VOOR
VEILIGHEIDSDIENSTEN (CAMPUS POV)
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en artikel 43;
gelet op de gemeentewet, inzonderheid artikel 135, § 2;
gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
overwegende dat er nood is aan een hedendaags, kwaliteitsvol en praktijkgericht opleidingsaanbod
voor de verschillende veiligheidsdiensten in West-Vlaanderen;
dat voorgesteld wordt om de centrale provinciale basisopleidingsinfrastructuur en de
gespecialiseerde praktijkinfrastructuur bovenlokaal te organiseren in het Provinciaal
Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) in Zedelgem;
dat hiervoor een masterplan werd ontwikkeld dat voorziet in de renovatie van de basisonthaal- en
opleidingsinfrastructuur en in de uitbouw van een specifieke oefenstructuur voor de politie-,
brandweer- en ambulancediensten;
overwegende dat het provinciebestuur een aanzienlijke financiële inbreng voorziet voor de aankoop
van de site en voor de renovatie en de infrastructurele uitbouw van het POV;
dat het provinciebestuur ter verantwoording van haar inbreng wel het engagement van de
gemeenten verwacht om effectief van de uit te bouwen infrastructuur gebruik te maken voor de
opleiding van hun veiligheids- en reddingsdiensten;
dat om die reden een engagementsverklaring werd uitgewerkt waarin alle betrokken partners zich
ertoe verbinden om het masterplan te erkennen als een strategisch opleidingsproject;
dat naast het provinciebestuur de engagementsverklaring reeds werd onderschreven door het
West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten vzw, door de West-Vlaamse Politieschool
vzw en door het West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en
Ambulancediensten vzw;
dat eenzelfde engagement ook wordt verwacht van de lokale politiezones en de
hulpverleningszones;
gelet op het schrijven van het West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten vzw van 27
maart 2014 (ontvangen op 2 april 2014) met verzoek de engagementsverklaring ter goedkeuring
voor te leggen aan de gemeenteraad;
gelet op de bijgevoegde engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het
Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (Campus POV);
gelet op de visie op de infrastructurele uitbouw en logistieke werking van de veiligheidsopleidingen
in West-Vlaanderen (Campus POV te Zedelgem) voor de periode 2013-2024, zoals vastgelegd in
het Memorandum Masterplan Campus POV van januari 2014;
overwegende dat er geen redenen zijn om niet op het verzoek in te gaan;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na toelichting, bespreking en beraad;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: De engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het Provinciaal
Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (Campus POV) wordt goedgekeurd. De
engagementsverklaring maakt een integrerend deel uit van deze beslissing.
artikel 2: Kennisgeving van deze goedkeuring zal worden gedaan het West-Vlaams Facilitair
Instituut voor Veiligheidsdiensten vzw, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem.
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7. BESLUIT OVER DE AANLEG VAN NIEUWE VERKEERSWEGEN – GOEDKEURING VAN HET
WEGENTRACÉ IN DE NIEUWE VERKAVELING IN DE BILKSTRAAT TE OUDENBURG (STIJN
VAN CRAEYNEST UIT BREDENE)
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 27 en artikel 42;
gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 4.2.17
(verkavelingsvergunningplicht), artikel 4.7.15 (openbaar onderzoek) en artikel 4.7.18
(beslissingstermijn);
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken
over de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, inzonderheid
artikel 3, § 2;
gelet op de verkavelingsaanvraag met dossiernummer VK-390/2013, ontvangen op 23 december
2013, ingediend door Stijn VAN CRAEYNEST, Bosduivenstraat 18 te 8450 Bredene, met bijhorende
plannen, opgemaakt door Nico DECOSTER, beëdigd landmeter-expert namens
LANDMEETKANTOOR DECOSTER bvba, Vinkensveldstraat 16, 8480 Ichtegem, gedagtekend op
17 december 2013, ontvankelijk en volledig verklaard op 22 januari 2014, voor een nieuwe
verkaveling in en aansluitend op de Bilkstraat;
overwegende dat deze verkavelingsaanvraag (die de naam Bilkstraat draagt) de aanleg van een
nieuwe verkeersweg (rijweg, voet- en fietspad) omvat;
overwegende dat - wat de aanleg van nieuwe verkeerswegen betreft - de verkavelingsvergunning
geldt als stedenbouwkundige vergunning, op voorwaarde dat de aanvraag voor de
verkavelingsvergunning voldoet aan de vereisten inzake ontvankelijkheid en volledigheid;
overwegende dat de gemeenteraad een beslissing moet nemen over de zaak van de wegen
alvorens het college van burgemeester en schepenen (als vergunningverlenend bestuursorgaan)
een beslissing kan nemen over de verkavelingsaanvraag;
overwegende dat geen openbaar onderzoek vereist is wanneer voor het gebied waarin het goed
gelegen is een bijzonder plan van aanleg bestaat, en de aanvraag tot verkavelingsvergunning in
overeenstemming is met de bepalingen ervan;
dat de nieuwe wegenis gelegen is binnen de contouren van het bijzonder plan van aanleg
Weststraat, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 januari 1990;
dat het voorstel niet volledig in overeenstemming is met het plan in kwestie;
dat het voorstel afwijkt van de voorschriften van het bijzonder plan van aanleg, meer bepaald van
de voorschriften inzake de minimale kavelbreedte, de dakvorm, de hoogte van de afsluitingen en de
oppervlakte van de bijgebouwen, alsook inzake de voorziene breedte van de wegenis;
dat bijgevolg een openbaar onderzoek diende te worden georganiseerd;
dat het openbaar onderzoek liep van 11 februari 2014 tot en met 14 maart 2014;
dat hieraan de vereiste ruchtbaarheid werd gegeven, zoals blijkt uit het getuigschrift van
ruchtbaarheid van 14 maart 2014;
dat geen bezwaren werden ingediend, zoals blijkt uit het proces-verbaal van sluiting van het
openbaar onderzoek van 14 maart 2014;
dat ook geen andere tegenwerpingen worden gemaakt;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Het tracé van de wegen voor de verkaveling Bilkstraat, kadastraal gesitueerd te
Oudenburg, eerste afdeling, sectie B, (deel van) nummer 816x14, zoals aangegeven in het
verkavelingsplan en het grondplan (plan nummer 1), opgemaakt door Nico DECOSTER, beëdigd
landmeter-expert namens LANDMEETKANTOOR DECOSTER bvba, Vinkensveldstraat 16, 8480
Ichtegem, gedagtekend op 17 december 2013, horend bij de verkavelingsaanvraag VK-390/2013,
ingediend op 23 december 2013 door Stijn VAN CRAEYNEST, Bosduivenstraat 18 te 8450
Bredene, wordt goedgekeurd. De vermelde plannen maken integrerend deel uit van deze
beslissing.
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artikel 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden gevoegd bij het verkavelingsdossier.
artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing zal worden gedaan aan de indiener van de
verkavelingsaanvraag.

8. HERVASTSTELLING VAN HET REGLEMENT HOUDENDE TOEKENNING VAN EEN
BIJZONDERE SUBSIDIE BIJ AANKOOP VAN EEN MULCHGRASMAAIER EN/OF EEN
HAKSELMACHINE VOOR SNOEIHOUT
[Raadslid Stefaan REYNAERT vraagt zich af waarom niet voor één degelijke subsidie gekozen
wordt in de plaats van voor het behoud en een versnippering van diverse toelagen met een
minimaal effect. Schepen voor milieu Ulrike VANHESSCHE verduidelijkt dat binnen het college
bewust geopteerd werd om deze subsidie niet volledig af te schaffen (net zo min trouwens als de
subsidies voor zonneboilers, zie agendapunt 9). De halvering van het subsidiebedrag levert een
besparing op van om en bij de 3.400 euro. Raadslid Freddy DECLERCK vindt dit maar een magere
besparing, die bovendien geen invloed heeft op de administratieve kost. Raadslid Anthony
DUMAREY betreurt de minimale subsidiëring van de zonneboilers, en pleit voor een significante
betoelaging van alternatieve energie, op jaarbasis, rond een specifiek thema, waarvoor dan ook een
gepaste communicatie wordt gevoerd.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42, artikel 186 en artikel 187;
gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en latere
wijzigingen;
gelet het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), en latere wijzigingen;
gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26;
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 reglement houdende toekenning van een bijzondere subsidie bij de aankoop van een
mulchgrasmaaier en/of een hakselmachine voor snoeihout, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 30 maart 2006 en opgeschort bij gemeenteraadsbeslissing van 30
december 2013;
overwegende dat elke gemeente er zorg voor dient te dragen dat de huishoudelijke afvalstoffen zo
veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt;
dat destijds werd geoordeeld dat een financiële tussenkomst bij de aankoop van een aantal
afvalvoorkomende en –verwerkende huishoudelijke toestellen hiertoe kan bijdragen;
overwegende dat werd gekozen voor de subsidiëring van mulchgrasmaaiers en hakselaars omwille
van de concrete en onmiddellijke impact op de diverse aspecten van het milieubeleid;
dat het particulier gebruik van deze toestellen immers een gunstig effect heeft op de gemeentelijk
kostprijs inzake afvalbeheer, maar ook op andere vlakken;
dat hierdoor namelijk heel wat kosten gespaard worden inzake opslag, transport en verwerking;
dat daarnaast ook de drukte van en naar, maar ook op het containerpark zelf vermeden kan
worden;
dat tenslotte ook het hergebruik als natuurlijke en organische bemesting of bodembedekking het
gebruik van chemische middelen zal doen afnemen;
overwegende dat de motivering voor de invoering van het reglement nog steeds relevant is;
dat het bijgevolg opportuun geoordeeld wordt om voormelde subsidieregeling te bestendigen;
gelet evenwel op de financiële situatie van de stad;
overwegende dat besparingsmaatregelen noodzakelijk zijn;
dat dit er echter niet toe mag leiden dat het stimulerende effect van de tussenkomst zou teniet
gedaan worden;
overwegende dat een halvering van de tussenkomst een evenwichtige oplossing lijkt;
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met het oog op de bescherming en het beheer van het milieu op het grondgebied van de gemeente;
ter ondersteuning van een duurzaam gemeentelijk beleid inzake vaste stoffen, inzonderheid op het
vlak van het hergebruik;
inzonderheid ter stimulering van de tuinafvalpreventie op kleinschalig, huishoudelijk niveau, en ter
bevordering van een milieuvriendelijke onkruidbestrijding;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na toelichting, bespreking en beraad;
aangenomen met 12 ja-stemmen (Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle CAPELLE, Gudrun
DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Annie COBBAERT, Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, Anni
CHRISTIAEN, Stephanie VAN EEGHEM, Johan TANGHE, Ignace DEREEPER en Gino DUMON)
tegenover 2 neen-stemmen (Marc GILLIAERT en Freddy DECLERCK) en 5 onthoudingen (Herlinde
DEVRIENDT, Romina VANHOOREN, Stefaan REYNAERT, Roland BLOMME en Anthony
DUMAREY);
besluit:
artikel 1: Met ingang van het dienstjaar 2014, en binnen de perken van de daartoe in de financiële
nota van het budget voorziene kredieten, kan een subsidie worden verleend voor de aankoop van
een mulchgrasmaaier en/of van een hakselmachine voor snoeihout, voor zover voldaan wordt aan
de hierna volgende voorwaarden.
De kredieten hiervoor zullen jaarlijks worden voorzien in het exploitatiebudget, op algemene
rekening 6491000 (beleidsitem 0329-01).
artikel 2: Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities en bepalingen.
Mulchgrasmaaier, ook recycler-grasmachine genoemd: toestel dat door zijn bouw het gemaaide
gras verpulvert en dit zeer fijn gesnipperde maaisel terugblaast tussen de grassprietjes als dunne
mulchlaag.
Hakselmachine voor snoeihout, ook hakselaar genoemd: toestel dat door zijn bouw snoeihout
(twijgen en takken) in kleine deeltjes versnijdt. Deze houtsnippers worden als structuurmateriaal
voor composteren of in de tuin aangewend.
artikel 3: Zowel elektrisch als met een benzinemotor aangedreven toestellen kunnen worden
gesubsidieerd.
artikel 4: Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dienen de toestellen te voldoen aan
volgende technische vereisten.
Het toestel dient te voldoen aan de vigerende veiligheidswetgeving (CE-markering).
Het toestel mag het gegarandeerd maximaal geluidsvermogenniveau volgens de – op het moment
van de aankoop geldende - Europese richtlijn ter zake niet overschrijden.
artikel 5: Om in aanmerking te komen voor het bekomen van de subsidie dient de aanvrager op het
ogenblik van de aanvraag
-

zijn hoofdverblijfplaats te hebben in Oudenburg, in geval van een aanvraag door een particulier
(natuurlijke persoon), of

-

zijn maatschappelijke zetel in Oudenburg hebben, er gevestigd of gehuisvest zijn, in geval van
een aanvraag door een vereniging.
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artikel 6: Enkel volgende verenigingen kunnen een subsidieaanvraag indienen: de verenigingen
(met of zonder rechtspersoonlijkheid) 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 nastreeft, 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.
artikel 7: Enkel volgende natuurlijke personen of verenigingen kunnen een subsidieaanvraag
indienen: de aanvragers die als eigenaar of gebruiker kunnen beschikken over een tuin of een
terrein waar de toestellen nuttig gebruikt kunnen worden. Enkel toestellen die hoofdzakelijk
bestemd worden voor eigen gebruik en voor gebruik ter plaatse worden gesubsidieerd.
artikel 8: Worden uitgesloten van subsidiëring: elke aankoop van een toestel voor professionele of
commerciële doeleinden (zowel inzake gebruik als inzake de bestemming van de opbrengst). Tot
bewijs van het tegendeel wordt ambtshalve verondersteld dat elke aankoop door een zelfstandige
ondernemer of door een vennootschap (zowel de burgerlijke als de handelsvennootschappen) voor
uitgesloten doeleinden geschiedt.
artikel 9: Geen subsidie voor een gelijkaardig toestel kan worden bekomen dan na verloop van 10
jaar sedert de vorige subsidietoekenning.
artikel 10: Binnen de perken van de termijn bepaald in vorig artikel kan per gezin of per vereniging
slechts één subsidie per toestel worden bekomen.
artikel 11: De aanvrager dient zich er bovendien toe te engageren om het aangekochte toestel
binnen een termijn van 5 jaar niet te verkopen (tenzij een nieuw gelijkaardig toestel wordt
aangekocht) of om te ruilen (tenzij voor een gelijkaardig toestel).
artikel 12: Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op de helft van de aankoopprijs van het
toestel. Het bedrag van de subsidie kan evenwel nooit meer bedragen dan 75,00 EUR per toestel.
artikel 13: De in dit reglement bedoelde subsidies worden verleend door het college van
burgemeester en schepenen.
artikel 14: De aanvragen dienen te worden ingediend binnen de drie maanden na factuurdatum, en
dienen aan het college te zijn gericht.
Voor het indienen van de aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van een bijzonder formulier.
Het model van aanvraagformulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd.
Volgende stukken dienen bij de aanvraag te zijn gevoegd(of op het formulier te worden
geattesteerd):
- het bewijs dat het toestel voldoet aan de technische vereisten;
- het bewijs dat het gaat om een nieuw toestel aangekocht bij een beroepshandelaar;
- de factuur op naam met betalingsbewijs, of een aankoopbewijs, met vermelding van het type
van toestel;
- een verklaring op erewoord dat het toestel enkel zal worden aangewend voor eigen gebruik, en
niet voor professionele of commerciële doeleinden;
- een verklaring dat het toestel tijdens de eerste 5 jaren niet zal worden verkocht (tenzij een nieuw
gelijkaardig toestel wordt aangekocht) of geruild (tenzij voor een gelijkaardig toestel).
artikel 15: Het college van burgemeester en schepenen beslist per kwartaal, over de in de loop van
het voorgaande kwartaal ingediende aanvragen. Weigeringen dienen uitdrukkelijk te worden
gemotiveerd.
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Kennisgeving van de genomen beslissingen wordt gedaan aan de aanvragers binnen de maand na
de beslissing.
artikel 16: De toelagen worden uitbetaald in de loop van de maand volgend op de kennisgeving.
artikel 17: Voor en na de toekenning en/of de uitbetaling van de subsidie kan het gemeentebestuur
steeds de juistheid van de gegevens en de verklaringen, zoals vermeld en gedaan in de aanvraag,
controleren, ook bij de aanvrager thuis.
artikel 18: De toegekende en/of uitbetaalde subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken
en/of teruggevorderd wanneer inbreuken tegen het reglement worden vastgesteld, wanneer de
voorwaarden niet langer vervuld zijn of de aangegane engagementen niet worden nageleefd, tenzij
dit gebeurt door overmacht of omwille van buitengewone of bijzondere omstandigheden of redenen
buiten de wil van de aanvrager.
artikel 19: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.
Het reglement houdende toekenning van een bijzondere subsidie bij de aankoop van een
mulchgrasmaaier en/of een hakselmachine voor snoeihout, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 30 maart 2006, wordt opgeheven met ingang van dezelfde datum.
artikel 20: Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de voorwaarden van het reglement houdende
toekenning van een bijzondere subsidie bij de aankoop van een mulchgrasmaaier en/of een
hakselmachine voor snoeihout, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 30 maart 2006
nog geldig voor de aankopen die werden gedaan tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2013.
artikel 21: In afwijking van artikel 14 en artikel 20 dienen de aanvragen voor de toestellen die
werden aangekocht tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2013, en tussen 1 januari 2014 en 1
mei 2014, te worden ingediend binnen de drie maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de
maand volgend op de bekendmaking van dit besluit.
artikel 22: 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 23: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder.

9. VASTSTELLING VAN EEN REGLEMENT HOUDENDE TOEKENNING VAN EEN
BIJZONDERE SUBSIDIE BIJ DE AANKOOP EN DE PLAATSING VAN EEN ZONNEBOILER
[Zie sub 8.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42, artikel 186 en artikel 187;
gelet op het subsidiereglement bij de aankoop van installaties voor de captatie van zonnewarmte,
zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2000 en gewijzigd bij
gemeenteraadsbeslissing van 5 april 2001, en opgeschort bij gemeenteraadsbeslissing van 30
december 2013;
overwegende dat destijds werd geoordeeld dat het leefmilieu zoveel als mogelijk beschermd moest
worden tegen vervuiling ten gevolge van de verbranding van fossiele brandstoffen, en dat hiertoe
ook op gemeentelijk niveau initiatieven moesten worden ontwikkeld;
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dat ook het gebruik van zonne-energie als alternatieve energiebron diende te worden gestimuleerd,
omdat dit bijdraagt tot duurzaam energiegebruik;
dat een financiële tussenkomst bij de aankoop en plaatsing van installaties voor de captatie van
zonnewarmte en zonnelicht hiertoe zou kunnen bijdragen;
overwegende dat de motivering voor de invoering van het reglement nog steeds relevant is, zij het
onder volgend voorbehoud;
overwegende namelijk dat de aanwending van zonne-energie aan belang heeft gewonnen, mede
dankzij de Vlaamse en federale ondersteunende maatregelen;
dat zonnepanelen ondertussen veel goedkoper geworden zijn, en ook veel performanter, en dus
geen bijzondere betoelaging meer behoeven om rendabel te zijn;
dat derhalve geopteerd wordt om voormelde subsidieregeling te bestendigen, evenwel beperkt tot
zonneboilers voor de productie van warmwater voor huishoudelijk gebruik;
gelet daarnaast op de financiële situatie van de stad;
overwegende dat besparingsmaatregelen noodzakelijk zijn;
dat dit er echter niet toe mag leiden dat het stimulerende effect van de tussenkomst zou teniet
gedaan worden;
overwegende dat een halvering van de tussenkomst een evenwichtige oplossing lijkt;
met het oog op de bescherming van het milieu op het grondgebied van de gemeente;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting, bespreking en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met 12 ja-stemmen (Peter VELLE, Ulrike VANHESSCHE, Isabelle CAPELLE, Gudrun
DE VLAM, Hubert DE GRYSE, Annie COBBAERT, Jean-Pierre VAN DIERENDONCK, Anni
CHRISTIAEN, Stephanie VAN EEGHEM, Johan TANGHE, Ignace DEREEPER en Gino DUMON)
tegenover 2 neen-stemmen (Marc GILLIAERT en Freddy DECLERCK) en 5 onthoudingen (Herlinde
DEVRIENDT, Romina VANHOOREN, Stefaan REYNAERT, Roland BLOMME en Anthony
DUMAREY);
besluit:
artikel 1: Met ingang van het dienstjaar 2014, en binnen de perken van de daartoe in de financiële
nota van het budget voorziene kredieten, kan een subsidie worden verleend voor de aankoop en
plaatsing van een zonneboiler, voor zover voldaan wordt aan de hierna volgende voorwaarden.
De kredieten hiervoor zullen jaarlijks worden voorzien in het exploitatiebudget, op algemene
rekening 6491000 (beleidsitem 0350-01).
artikel 2: Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities en bepalingen.
Onder zonneboiler wordt verstaan: een installatie voor de captatie van zonnewarmte waarmee
warm water wordt geproduceerd voor de huishoudelijke warmwatervoorziening van een woning.
Onder woning wordt verstaan: het huis of appartement dat hoofdzakelijk bestemd is voor de
huisvesting van één gezin.
artikel 3: Enkel zonneboilers geplaatst op woningen, gelegen op het grondgebied van de stad
Oudenburg, komen voor deze subsidie in aanmerking.
Komen niet in aanmerking voor subsidiëring:
- een uitbreiding van een bestaande installatie;
- de vervanging van een bestaande installatie door een nieuwe installatie binnen de 10 jaar;
- installaties die geheel of gedeeltelijk voor zwembadverwarming worden gebruikt.
artikel 4: Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dienen de toestellen te voldoen aan
volgende technische vereisten:
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de installatie heeft een systeemtest volgens EN 12976 of volgens EN/TS 12977 ondergaan, of
bezit een Solar Keymark;

-

fabrieksmatig geproduceerde installaties dienen gemarkeerd te zijn conform EN 12976-1.

artikel 5: Enkel toestellen geplaatst door een aannemer komen voor deze subsidie in aanmerking.
artikel 6: Om in aanmerking te komen voor het bekomen van de subsidie dient de aanvrager op het
ogenblik van de aanvraag eigenaar te zijn van de woning waarop de installatie wordt geplaatst.
In afwijking van het voorgaande lid kan de subsidie ook worden aangevraagd door de bewoner nieteigenaar, onder volgende bijzondere voorwaarde: de eigenaar dient zich schriftelijk akkoord te
verklaren met de uit te voeren werken en met de plaatsing van de installatie.
artikel 7: De woonfunctie dient te worden behouden gedurende minstens 10 jaar na toekenning van
de premie, op straffe van teruggave van de verleende subsidie.
artikel 8: De aanvrager dient zich te engageren:
- om de installatie goed te zullen onderhouden;
- om de geplaatste installatie binnen een termijn van 10 jaar niet te verkopen (tenzij een nieuw
gelijkaardig toestel wordt aangekocht) of om te ruilen (tenzij voor een gelijkaardige installatie).
Niet naleving van dit engagement geeft aanleiding tot teruggave van de verleende subsidie.
artikel 9: Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld op 65,00 EUR per installatie.
artikel 10: Deze subsidie is cumuleerbaar met gelijkaardige subsidies verleend door de derden.
artikel 11: Geen subsidie voor een gelijkaardige installatie kan worden bekomen dan na verloop
van 10 jaar sedert de vorige subsidietoekenning
artikel 12: De in dit reglement bedoelde subsidies worden verleend door het college van
burgemeester en schepenen.
artikel 13: De aanvragen dienen te worden ingediend binnen de drie maanden na factuurdatum, en
dienen aan het college te zijn gericht.
Voor het indienen van de aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van een bijzonder formulier.
Het model van aanvraagformulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd.
Volgende stukken dienen bij de aanvraag te zijn gevoegd (of op het formulier te worden
geattesteerd):
- het bewijs dat het toestel voldoet aan de technische vereisten;
- een beschrijving (met plan) van het geconstrueerde systeem, of een foto;
- een attest van plaatsing door de uitvoerende aannemer;
- een kopie van de factuur op naam;
- het akkoord van de eigenaar van de woning (in voorkomend geval);
- de verklaring op eer dat de woonfunctie behouden zal worden gedurende minstens 10 jaar, en
dat de installatie goed zal worden onderhouden en binnen een termijn van 10 jaar niet zal
worden verkocht of geruild.
artikel 14: De toekenning gebeurt na controle ter plaatse en verificatie door een ambtenaar van de
gemeente.
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artikel 15: Het college van burgemeester en schepenen beslist per kwartaal, over de in de loop van
het voorgaande kwartaal ingediende aanvragen. Weigeringen dienen uitdrukkelijk te worden
gemotiveerd.
Kennisgeving van de genomen beslissingen wordt gedaan aan de aanvragers binnen de maand na
de beslissing.
artikel 16: De subsidies worden uitbetaald in de loop van de maand volgend op de kennisgeving.
artikel 17: Voor en na de toekenning en/of de uitbetaling van de subsidie kan het gemeentebestuur
steeds de juistheid van de gegevens en de verklaringen, zoals vermeld en gedaan in de aanvraag,
controleren, ook bij de aanvrager thuis.
artikel 18: De toegekende en/of uitbetaalde subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken
en/of teruggevorderd wanneer inbreuken tegen het reglement worden vastgesteld, wanneer de
voorwaarden niet langer vervuld zijn of de aangegane engagementen niet worden nageleefd, tenzij
dit gebeurt door overmacht of omwille van buitengewone of bijzondere omstandigheden of redenen
buiten de wil van de aanvrager.
artikel 19: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.
Het subsidiereglement bij de aankoop van installaties voor de captatie van zonnewarmte, zoals
vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2000 en gewijzigd bij
gemeenteraadsbeslissing van 5 april 2001, wordt opgeheven met ingang van dezelfde datum.
artikel 20: Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de voorwaarden van het subsidiereglement bij
de aankoop van installaties voor de captatie van zonnewarmte, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2000 en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 5
april 2001 nog geldig voor de installaties die werden geplaatst tussen 1 oktober 2013 en 31
december 2013.
artikel 21: In afwijking van artikel 13 en artikel 20 dienen de aanvragen voor de installaties die
werden geplaatst tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2013, en tussen 1 januari 2014 en 1 mei
2014, te worden ingediend binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand
volgend op de bekendmaking van dit besluit.
artikel 22: 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 23: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder.

10. VASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE INVENTARISATIE
VAN EN BELASTING OP LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN EN OP TWEEDE
VERBLIJVEN VOOR DE PERIODE 2014-2019
[Raadslid Romina VANHOOREN vraagt zich af wat uiteindelijk werd gewijzigd. Zowel de vrijstelling
voor openbare instellingen als de vrijstelling wegens vreemde oorzaak werden immers behouden.
Burgemeester Ignace DEREEPER verdedigt deze beslissing en illustreert de zin ervan met een
actueel voorbeeld. Raadslid VANHOOREN wenst te vernemen hoeveel vrijstellingen al werden
toegekend op basis van beide vrijstellingen. Zij dringt inzonderheid aan op een grondige motivering
van de vrijstelling voor de openbare instellingen. Raadslid Anthony DUMAREY voegt hieraan toe
dat private initiatiefnemers immers met gelijkaardige problemen geconfronteerd kunnen worden, en
pleit er dan ook voor om deze specifieke vrijstelling voor de toekomst te herbekijken.]
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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°;
gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 133 en artikel 135;
gelet op het wetboek op de inkomstenbelastingen en op het uitvoeringsbesluit van dit wetboek, met
latere wijzigingen;
het decreet op de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van 22 december 1995, en
latere wijzigingen;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en
verkrotting van gebouwen en/of woningen van 2 april 1996, en later wijzigingen;
gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers
en studentenkamers, en alter 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 decreet grond- en pandenbeleid genoemd;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende
het leegstandsregister en houdende wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april
1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of
woningen;
gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 tot wijziging van diverse bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het
leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996
betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen;
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 reglement inzake de inventarisatie en de belasting van leegstaande gebouwen en/of
woningen, zoals vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 1 juli 2010, en aangepast bij
beslissing van de gemeenteraad van 26 augustus 2010;
gelet op het belastingreglement op tweede verblijven, 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 aanhoudend aantal leegstaande woningen en gebouwen op het grondgebied van de stad;
gelet op het belastend karakter van deze woningen en gebouwen;
overwegende dat de gemeente het wenselijk acht om de langdurige leegstand van woningen en
gebouwen in de gemeente tegen te gaan;
dat de invoering van een bijzondere belasting ertoe kan bijdragen om deze woningen en gebouwen
versneld terug beschikbaar te maken voor de woonmarkt;
overwegende dat deze belasting voldoende hoog moet zijn om effect te kunnen sorteren;
overwegende dat er evenwel een aantal persoonsgebonden en/of objectgebonden situaties kunnen
zijn die een vrijstelling van de belasting kunnen verantwoorden,
hetzij omwille van juridische, menselijke of feitelijke omstandigheden,
hetzij omwille van de algemene, sociale of openbare doelstelling van bepaalde instellingen of
organisaties;
dat deze vrijstellingen echter moeilijk onbeperkt kunnen worden toegekend, doch wel steeds
voldoende lang moet kunnen duren om de betrokken personen of organisaties in staat te stellen een
oplossing te vinden, of om aan de toestand te kunnen verhelpen;
gelet op het feit dat in de gemeente geen kamers verhuurd worden;
gelet op het aanhoudend aantal tweede verblijven op het grondgebied van de stad;
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gelet op het belastend karakter van de tweede verblijven;
overwegende dat het de voorkeur verdient dat de eigenaar van het tweede verblijf als belastingplichtige
wordt aangewezen, om een gemakkelijke invordering te verzekeren;
overwegende evenwel dat de eigenaar reeds opcentiemen op de onroerende voorheffing betaalt;
dat daarom als belastingplichtige wordt aangewezen de persoon die het tweede verblijf betrekt (of kan
betrekken);
overwegende dat het verantwoord is dat ten laste van de personen die geen opcentiemen op de
onroerende voorheffing of geen aanvullende personenbelasting en algemene gemeentebelasting
betalen een afzonderlijke belasting wordt gevestigd als bijdrage in de kosten voor de voorziening van
diensten van algemeen nut;
dat het echter evenzeer verantwoord is om ten laste van de ingezeten eigenaars die een tweede
verblijf betrekken een dergelijke belasting op te leggen, gezien de hieruit voortspruitende bijkomende
lasten;
overwegende ook dat deze belasting gematigd moet blijven en billijk moet zijn in vergelijking met en in
verhouding tot de algemene gemeentebelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de
aanvullende belasting op de personenbelasting;
overwegende dat werd vastgesteld dat soms misbruik werd gemaakt van het begrip tweede verblijf
om te ontsnappen aan de belasting op leegstaande woning;
dat er daarom werd onderzocht hoe beide reglementen nader op elkaar konden worden afgestemd,
om te komen tot een sluitende regeling;
dat uiteindelijk werd gekozen voor de integratie van het reglement inzake tweede verblijven in het
reglement inzake leegstaande gebouwen en woningen, aangezien het begrip tweede verblijf per
definitie een vermoeden van leegstand in zich houdt (met name het ontbreken van een inschrijving
in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister);
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;
met inachtneming van de minimale regeling die in het grond- en pandendecreet is vastgelegd;
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 14 ja-stemmen (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 5 onthoudingen (Herlinde DEVRIENDT, Romina
VANHOOREN, Stefaan REYNAERT, Roland BLOMME en Anthony DUMAREY);
besluit:
1. ALGEMENE BEPALINGEN
artikel 1.1: Belastbare grondslag leegstaande woningen en/of gebouwen
Met ingang van het aanslagjaar 2014 en voor een periode die eindigt op 31 december 2019 wordt
een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op woningen en gebouwen die voorkomen op het
leegstandsregister zoals bedoeld in artikel 5.1.
../..

24.04.2014
artikel 1.2: Belastbare grondslag tweede verblijven
Met ingang van het aanslagjaar 2014 en voor een periode die eindigt op 31 december 2019 wordt
een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op tweede verblijven die voorkomen op de lijst van
tweede verblijven zoals bedoeld in artikel 5.2.
artikel 2: Definities
De volgende begrippen worden gebruikt:
1. administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur wordt
belast met de opmaak en het beheer van het leegstandsregister bedoeld in artikel 5. Dit is de
dienst grondgebiedzaken
2. besluit houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister: besluit van de Vlaamse
Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en
houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de
heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, en latere
wijzigingen
3. beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningwijzen, hetzij een aangetekend
schrijven, hetzij een afgifte tegen ontvangstbewijs
4. college: college van burgemeester en schepenen
5. decreet grond- en pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid en latere wijzigingen
6. gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat,
dat niet beantwoordt aan de definitie van woning zoals bedoeld onder 21 en niet valt onder de
toepassing van het decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, houdende de maatregelen
ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
7. inventarisatiedatum: de datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal in het
leegstandsregister wordt opgenomen of, zolang het gebouw en/of de woning niet uit het
leegstandsregister is geschrapt, het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van
twaalf maanden vanaf de datum van eerste inschrijving. Voor de woningen en gebouwen
opgenomen op de bestaande gemeentelijke lijsten van leegstaande gebouwen en/of woningen, is
dit 1 januari van het eerste aanslagjaar waarvoor de belasting verschuldigd was
8. kamer: woning waarvan één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: WC, bad of
douche, kookgelegenheid, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn
van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel
uitmaakt
9. leegstaand gebouw: een leegstand gebouw zoals gedefinieerd in artikel 2.2.6 § 2 van het
decreet grond- en pandenbeleid
10. leegstaande woning: een leegstaande woning zoals gedefinieerd in artikel 2.2.6 § 3 van het
decreet grond- en pandenbeleid
11. [wordt opgeheven]
12. leegstandsregister: register van leegstaande woningen en gebouwen, zoals bedoeld in artikel
2.2.6 § 1 van het decreet grond- en pandenbeleid
13. onbewoonbaar verklaarde woning: een woning die op grond van veiligheids- en/of
gezondheidsaspecten niet meer mag bewoond worden en die door de bevoegde instantie als
dusdanig onbewoonbaar werd verklaard conform artikels 133 en 135 van de nieuwe
gemeentewet of het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 en latere
wijzigingen en het decreet op de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van 22
december 1995 en latere wijzigingen
14. ongeschikt verklaarde woning: een woning die niet beantwoordt aan de veiligheids-,
gezondheids- of kwaliteitsnormen, opgelegd door het decreet houdende de Vlaamse Wooncode
van 15 juli 1997 en latere wijzigingen en het decreet op de heffing ter bestrijding van leegstand
en verkrotting van 22 december 1995 en latere wijzigingen, en die door de bevoegde instantie
als dusdanig ongeschikt werd verklaard
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15. ramp: een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk recht,
zoals bedoeld in artikel 3 § 1, en waardoor de schade dermate is dat het gebruik onmogelijk is,
bv. brand, gasontploffing, blikseminslag, natuurramp…
16. renovatienota: een nota die bestaat uit 1) een beschrijving van de problematische situatie, 2)
een gedetailleerd overzicht van welke niet stedenbouwkundig vergunningsplichtige werken
worden uitgevoerd, 3) een tijdschema waarin de fasering van de werken wordt toegelicht
4) fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren onderdelen
17. tweede verblijf: een woning waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters, maar
die op elk ogenblik als woning kan worden gebruikt en die als dusdanig is ingericht en uitgerust;
hieronder vallen ook de woningen die op de toeristische markt worden gebracht als
vakantiewoning
18. Vlaamse inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen: de inventaris zoals
bedoeld in het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997
19. Vlaamse lijst van verwaarloosde woningen en/of gebouwen: de lijst volgens het besluit van de
Vlaamse regering betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van
gebouwen en/of woningen van 2 april 1996
20. verwaarloosde woning: een woning en/of gebouw met zichtbare en storende gebreken of
tekenen van verval aan bijvoorbeeld buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking,
dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten of glas
21. woning: elk onroerend goed of deel ervan, met uitzondering van kamers, dat hoofdzakelijk
bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.
2. BELASTINGPLICHTIGE
artikel 3.1: Belastingplichtige leegstaande woningen en/of gebouwen
§ 1. Als belastingplichtige wordt beschouwd de houder van een van de hierna vermelde zakelijke
rechten met betrekking tot een gebouw en/of woning op de inventarisatiedatum met betrekking tot
het leegstandsregister:
- 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 3.2: Belastingplichtige tweede verblijven
Als belastingplichtige wordt beschouwd de natuurlijke persoon die op 1 januari van het aanslagjaar
het tweede verblijf betrekt (of kan betrekken), hetzij als eigenaar, hetzij als huurder of gebruiker.
Wanneer het verblijf tijdelijk niet verhuurd is, tijdelijk niet gebruikt wordt voor bewoning, of verhuurd
wordt als vakantiewoning, wordt de eigenaar van de woning als belastingplichtige beschouwd.
3. INFORMATIEPLICHT
artikel 4: Informatieplicht
§ 1. Degene die een zakelijk recht, zoals bedoeld in artikel 3.1 § 1 en artikel 3.2, overdraagt, moet
de verkrijger ervan uiterlijk op het ogenblik van de overdracht van het zakelijk recht via een
beveiligde zending in kennis stellen van de opname van de woning of het gebouw in het
leegstandsregister.
§ 2. Degene die het zakelijk recht, zoals bedoeld in artikel 3.1 § 1 en artikel 3.2, overdraagt, is
tevens verplicht om binnen de maand na het verlijden van de notariële akte, per beveiligde zending
aan de administratie een kopie van de notariële akte over te maken. Deze kopie bevat minstens de
volgende gegevens:
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naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel;
datum van de akte, naam en standplaats van de notaris;
nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw.

§ 3. Voormelde bepalingen doen geen afbreuk aan de wettelijke informatieplicht van de
instrumenterende ambtenaar belast met het verlijden van een authentieke overdrachtsakte.
4. HET LEEGSTANDSREGISTER EN DE LIJST VAN TWEEDE VERBLIJVEN
artikel 5.1: Het leegstandsregister
§ 1. De administratie maakt een leegstandsregister op, samengesteld uit een inventaris van
leegstaande woningen en een inventaris van leegstaande gebouwen, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2.2.6 van het decreet grond- en pandenbeleid en het besluit houdende
nadere regels betreffende het leegstandsregister.
Met het oog op de actualisering van het leegstandsregister organiseert de gemeente jaarlijks een
algemene controle van de gebouwen en de woningen waarvoor een vermoeden van leegstand
bestaat.
Het geactualiseerde leegstandsregister wordt uiterlijk op 30 april van elk jaar digitaal bezorgd aan
het agentschap via de applicatie die het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid daarvoor ter beschikking stelt, nl. het geoloket
Leegstandsregister.
§ 2. Een woning die voorkomt op de Vlaamse lijst van verwaarloosde woningen en/of gebouwen
kan eveneens opgenomen worden in het leegstandsregister en omgekeerd.
§ 3. Een woning die voorkomt op de Vlaamse inventaris van ongeschikt of onbewoonbaar
verklaarde woningen, kunnen niet worden opgenomen in het leegstandsregister.
§ 4. Een tweede verblijf dat gedurende meer dan 12 opeenvolgende maanden niet wordt gebruikt
voor bewoning kan opgenomen worden in het leegstandsregister.
artikel 5.2: De lijst van tweede verblijven
§ 1. De administratie maakt een lijst van tweede verblijven op.
§ 2. Een woning die voorkomt op de Vlaamse lijst van verwaarloosde woningen en/of gebouwen
kan niet opgenomen worden op de lijst van tweede verblijven.
§ 3. Een woning die voorkomt op de Vlaamse inventaris van ongeschikt of onbewoonbaar
verklaarde woningen, kan niet worden opgenomen op de lijst van tweede verblijven.
§ 4. Een leegstaande woning kan niet voorkomen op de lijst van tweede verblijven.
5. BELASTING OP WONINGEN EN/OF GEBOUWEN DIE WORDEN BESCHOUWD ALS
LEEGSTAAND EN BELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN
artikel 6.1: De bevoegdheden van de administratie betreffende de leegstand
§ 1. De administratie maakt een leegstandsregister op, samengesteld uit een inventaris van
leegstaande woningen en een inventaris van leegstaande gebouwen, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2.2.6 van het decreet grond- en pandenbeleid en in het besluit houdende
nadere regels betreffende het leegstandsregister.
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§ 2. De administratie is bevoegd om de leegstand van een woning en/of gebouw op te sporen en in
een administratieve akte vast te stellen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.6 van het
decreet grond- en pandenbeleid en het besluit houdende nadere regels betreffende het
leegstandsregister.
§ 3. Onverminderd de toepassing van artikel 89bis van het wetboek van strafvordering en
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging , de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, hebben aangeduide
personeelsleden van de bevoegde administratie toegang tot de woningen en/of gebouwen om alle
voor de inventarisatie noodzakelijke opsporingen en vaststellingen te verrichten wanneer het
vermoeden bestaat dat een woning en/of gebouw leegstaat.
artikel 6.2: De bevoegdheden van de administratie betreffende de tweede verblijven
§ 1. De administratie maakt een lijst van tweede verblijven op.
§ 2. De administratie is bevoegd om het gebruik als tweede verblijf van een woning te controleren
overeenkomstig artikel 7.2 van dit reglement en de woning op te nemen op de lijst van tweede
verblijven.
§ 3. Onverminderd de toepassing van artikel 89bis van het wetboek van strafvordering en
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging , de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, hebben aangeduide
personeelsleden van de bevoegde administratie toegang tot de woningen om het gebruik als
tweede verblijf vast te stellen.
artikel 7.1: Vaststelling van leegstand
§ 1. Het vermoeden van leegstand van de geheel leegstaande woningen, de geheel of gedeeltelijk
leegstaande gebouwen alsook de geheel leegstaande woningen in gebouwen is gebaseerd op o.a.
een of meerdere van onderstaande indicaties :
- het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister;
- het ontbreken van een aangifte als tweede verblijfplaats;
- het langdurig aanbieden als “te huur” of “te koop”;
- het ontbreken van aansluitingen voor nutsvoorzieningen;
- het vermoeden dat de woning met domicilieadres niet als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt;
- de aanvraag om vermindering van kadastraal inkomen naar aanleiding van een leegstand of
onproductiviteit;
- getuigenissen;
- andere indicaties die ter plaatse kunnen worden vastgesteld zoals opgesomd in het technisch
verslag bijgevoegd in bijlage.
Deze lijst is niet limitatief.
§ 2. Een ander gebruik van een woning dan effectieve bewoning wordt niet aanvaard als zijnde
gebruik van de woning, tenzij het gaat om een door een andere door de Vlaamse regering
omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich
meebrengt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.6 § 3 van het decreet grond- en
pandenbeleid. Als effectieve bewoning geldt zowel het effectief gebruik als hoofdverblijfplaats als
het effectief gebruik als tweede verblijfplaats.
§ 3. De aangeduide personeelsleden van de administratie zijn bevoegd om de leegstand van een
gebouw en/of woning op te sporen en vast te stellen aan de hand van een administratieve akte,
waarvan het model opgenomen is als bijlage bij deze verordening, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 2.2.6 van het decreet grond- en pandenbeleid en het besluit houdende nadere regels
betreffende het leegstandsregister, en aan de hand van het verslag bijgevoegd als bijlage.
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§ 4. De houder van het zakelijk recht, zoals bedoeld in artikel 3.1 § 1, wordt per beveiligde zending
in kennis gesteld van deze administratieve akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.7
van het decreet grond- en pandenbeleid en het besluit houdende nadere regels betreffende het
leegstandsregister.
artikel 7.2: Vaststelling gebruik als tweede verblijf
§ 1. Een tweede verblijf wordt in de eerste plaats vastgesteld als een vermoeden van leegstand
zoals bepaald in artikel 7.1 op basis van de indicatie van het ontbreken van een inschrijving in het
bevolkingsregister of vreemdelingenregister.
§ 2. De belastingplichtige dient zelf aan te tonen dat de woning niet leegstaand is, zoals bepaald in
artikel 8.1 (betwistingen inzake de vaststelling van leegstand), en wordt gebruikt als tweede verblijf.
Het gebruik als tweede verblijf kan worden aangetoond op basis van volgende feitelijkheden en
bewijsstukken:
- de toegankelijkheid van de woning
- de inrichting van de woning
- het onderhoud van de tuin
- het bezit van een badge voor het gebruik van het containerpark en het effectief gebruik ervan
- getuigenissen van de buren, de postbode,…
- het bewijs van aansluiting van energie, water en/of telecom
- het bewijs van het verbruik respectievelijk gebruik van energie en water, en telecom
- het bewijs van de keuring van de CV-installatie
- het huurcontract en het bewijs van de betaling van de huur
- het conformiteitsattest
- een verklaring van de frequentie van het gebruik van de woning.
Deze lijst is niet limitatief.
De belastingplichtige moet de bewijsstukken driejaarlijks voorleggen.
§ 3. Voor woningen die vóór 2014 zijn opgenomen op de lijst van tweede verblijven, worden de
eigenaars in 2014 aangeschreven om de bewijsstukken aan te leveren. De belastingplichtige moet
de bewijsstukken driejaarlijks voorleggen.
artikel 8.1: Betwistingen inzake de vaststelling van leegstand
§ 1. De houder van het zakelijk recht, zoals bedoeld in artikel 3.1 § 1, kan de administratieve akte
van leegstand binnen 30 dagen ingaand de dag na deze van de betekening van de administratieve
akte van leegstand betwisten en met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, met uitzondering van
de eed, het bewijs leveren dat een leegstaand gebouw en/of de woning effectief gebruikt wordt,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.7 van het decreet grond- en pandenbeleid en het
besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.
§ 2. De houder van het zakelijk recht, zoals bedoeld in artikel 3.1 § 1, die de opname in het
leegstandsregister wenst te betwisten moet hiervoor zelf alle nodige bewijsstukken voorleggen aan
het college. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.7 van het decreet grond- en
pandenbeleid en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister, moet het
beroepschrift, dat ingediend wordt bij beveiligde zending, gedagtekend zijn en minimaal de
volgende gegevens bevatten:
- de identiteit en adres van de indiener;
- de aanwijzing van de administratieve akte van leegstand en van de woning of het gebouw
waarop het beroepschrift betrekking heeft;
- één of meer bewijsstukken die aantonen dat niet voldaan is aan de vereisten van artikel 2.2.6
van het decreet grond- en pandenbeleid.
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§ 3. De al dan niet aanvaarding van een beroep kan worden voorafgegaan door een controle van de
administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 2.2.6 § 7 van het decreet grond- en pandenbeleid en het besluit houdende nadere regels
betreffende het leegstandsregister. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot
een pand geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.
§ 4. Het college doet uitspraak over het beroepschrift en betekent zijn beslissing aan de indiener
binnen een termijn van 90 dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift.
De uitspraak wordt bij beveiligde zending betekend, overeenkomstig de bepalingen van artikel
2.2.7 § 3 van het decreet grond- en pandenbeleid en het besluit houdende nadere regels
betreffende het leegstandsregister. Bij ontstentenis van beslissing en/of kennisgeving wordt het
beroep geacht te zijn aanvaard.
artikel 8.2: Betwisting inzake gebruik als tweede verblijf
Een nieuwe eigenaar, huurder of gebruiker kan de opname op de lijst van de tweede verblijven
betwisten en moet hiervoor de nodige bewijsstukken voorleggen aan het college. Het beroepschrift
moet minimaal de identiteit en het adres van de aanvrager, het adres van de desbetreffende woning
en de bewijsstukken bevatten.
artikel 9.1: Opname in het leegstandsregister
Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep van
de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, neemt de administratie de woning en/of het
gebouw in het leegstandsregister op vanaf de datum van de opmaak van de administratieve akte tot
vaststelling van de leegstand, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.7 § 4 van het decreet
grond- en pandenbeleid en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.
De houder van het zakelijk recht zoals bedoeld in artikel 3.1 § 1 wordt hiervan in kennis gesteld per
beveiligde zending. Alle houders van een ander zakelijk recht dan vermeld in artikel 3.1 § 1
ontvangen per beveiligde zending een afschrift van deze kennisgeving.
artikel 9.2: Opname op de lijst van tweede verblijven
Indien er geen inschrijving is in de bevolkingsregisters en de betwisting inzake de vaststelling van
leegstand en de bewijsstukken voor het aantonen van het gebruik als tweede verblijf door het
college van burgemeester en schepenen worden aanvaard, wordt de woning opgenomen op de lijst
van tweede verblijven.
artikel 10.1: Schrapping uit het leegstandsregister
§ 1. Een woning wordt geschrapt uit het leegstandsregister als ze meer dan 6 maanden
ononderbroken wordt aangewend in overeenstemming met de functie, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2.2.8 van het decreet grond- en pandenbeleid en het besluit houdende
nadere regels betreffende het leegstandsregister. De datum van de schrapping is de eerste dag
van de aanwending overeenkomstig de functie, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.8 van
het decreet grond- en pandenbeleid en het besluit houdende nadere regels betreffende het
leegstandsregister.
§ 2. Een gebouw wordt geschrapt uit het leegstandsregister indien meer dan 50% van de totale
vloeroppervlakte van het gebouw, na de periode van leegstand, meer dan 6 opeenvolgende
maanden effectief wordt gebruikt overeenkomstig de functie, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 2.2.8 van het decreet grond- en pandenbeleid en het besluit houdende nadere regels
betreffende het leegstandsregister. De datum van de schrapping is de eerste dag van de
aanwending overeenkomstig de functie, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.8 van het
decreet grond- en pandenbeleid en het besluit houdende nadere regels betreffende het
leegstandsregister.
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§ 3. Een woning en/of gebouw, waarvoor een bestemmingswijziging werd aangevraagd en vergund,
wordt geschrapt uit het leegstandsregister op datum van de opmaak van het verslag ter controle
van de bestemmingswijziging, dat de wijziging bevestigt, op voorwaarde dat het gebruik in
overeenstemming is met de nieuwe functie. De bestemmingswijziging moet door de
belastingplichtige gemeld worden aan de administratie en gestaafd worden met een kopie van de
uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning tot bestemmingswijziging.
§ 4. Het controleonderzoek gebeurt op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige, op de wijze,
vermeld in artikel 8.1 van het reglement. De al dan niet inwilliging van een verzoek tot schrapping
kan worden voorafgegaan door een controle van de administratie ter plaatse met het oog op een
feitenonderzoek, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.6 § 7 van het decreet grond- en
pandenbeleid en het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister. Het
verzoek tot schrapping wordt niet ingewilligd als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd
wordt voor het feitenonderzoek.
§ 5. De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping binnen een termijn van orde van
2 maanden na de ontvangst van het verzoek. De verzoeker wordt via een beveiligde zending op de
hoogte gebracht van de beslissing.
§ 6. De belastingplichtige kan beroep aantekenen tegen de beslissing tot weigering van schrapping
van een woning of gebouw uit het leegstandsregister, overeenkomstig artikel 2.2.8, 3e lid van het
decreet grond- en pandenbeleid.
artikel 10.2: Schrapping uit de lijst van tweede verblijven
§ 1. Een woning wordt geschrapt uit de lijst van tweede verblijven op datum waarop er een
inschrijving is in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. De inschrijving moet door de
belastingplichtige worden gemeld aan de administratie en gestaafd worden met een kopie van
inschrijving.
§ 2. Een woning waarvoor een bestemmingswijziging werd aangevraagd en vergund, wordt
geschrapt uit de lijst van tweede verblijven op datum van de opmaak van het verslag ter controle
van de bestemmingswijziging, dat de wijziging bevestigt, op voorwaarde dat het gebruik in
overeenstemming is met de nieuwe functie. De bestemmingswijziging moet door de
belastingplichtige gemeld worden aan de administratie en gestaafd worden met een kopie van de
uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning tot bestemmingswijziging.
§ 3. Een woning wordt niet geschrapt uit de lijst van tweede verblijven als er een tijdelijke opname is
in het leegstandsregister.
§ 4. De administratie onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping binnen een termijn van orde van
2 maanden na de ontvangst van het verzoek. De verzoeker wordt via een beveiligde zending op de
hoogte gebracht van de beslissing.
§ 5. De belastingplichtige kan beroep aantekenen tegen de beslissing tot weigering van schrapping
van een woning uit de lijst van tweede verblijven.
6. BEREKENING VAN DE BELASTING
artikel 11.1: Belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen
§ 1. Het bedrag van de basisbelasting wordt vastgelegd op 1.100 euro per woning die of gebouw
dat werd opgenomen in het leegstandsregister.
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Van zodra het bedrag dat vastgelegd werd in het eerste lid lager is dan het minimumbedrag zoals
bepaald in artikel 3.2.17 van het decreet grond- en pandenbeleid wordt de basisbelasting verhoogd
per 100 euro tot het minimumbedrag overschreden is. Dit nazicht en de eventuele aanpassing
gebeurt op 1 januari van elk aanslagjaar.
§ 2. Het bedrag van de belasting is gelijk aan het resultaat van de volgende formule:
Het bedrag is de basisbelasting vermeld onder § 1 vermenigvuldigd met (x +1), waarbij x gelijk is
aan het aantal volledige periodes van 12 maanden dat het gebouw en/of de woning zonder
onderbreking opgenomen is in het leegstandsregister.
x mag niet meer bedragen dan 4.
Voor de berekening van het aantal periodes van 12 maanden wordt geen rekening gehouden met
de periodes waarvoor vrijstelling werd bekomen, hetzij in hoofde van de belastingplichtige, hetzij in
hoofde van de woning of het gebouw.
artikel 11.2: De bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van het decreet
van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en
verwaarlozing van bedrijfsruimten zijn niet onderworpen aan deze gemeentelijke belasting.
artikel 11.3: Kamers in de zin van artikel 2 van het decreet van 4 februari 1997 houdende de
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, zijn evenmin onderworpen aan
deze gemeentelijke belasting
artikel 12.1: Belasting op tweede verblijven
De belasting op tweede verblijven wordt vastgelegd op 500 euro per woning die is opgenomen op
de lijst van tweede verblijven.
7. VRIJSTELLINGEN
artikel 12: Vrijstelling belasting op tweede verblijven
De belastingplichtige wordt ambtshalve vrijgesteld van de belasting op tweede verblijven als de
woning ook is opgenomen op het leegstandsregister.
artikel 13: Aanvraag van vrijstelling belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen
§ 1. Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden door middel van een daartoe
bestemd aanvraagformulier waarvan het model opgenomen is als bijlage.
§ 2. Bij opname in het leegstandsregister moet de aanvraag voor vrijstelling van de belasting
worden ingediend, op straffe van verval, via beveiligde zending voor het verstrijken van de
toepasselijke inventarisatiedatum voor het opnieuw verschuldigd worden van de belasting.
§ 3. De houder van het zakelijk recht, zoals bedoeld in artikel 3.1 § 1, die gebruik wenst te maken
van een vrijstelling zoals beschreven in artikel 14 tot en met artikel 24.2 van deze verordening moet
zelf hiervoor de nodige bewijsstukken voorleggen aan de administratie.
§ 4 .Aan de vrijstellingsvoorwaarden dient te zijn voldaan in de loop van de 12 maanden
voorafgaand aan de inventarisatiedatum.
artikel 14: Vrijstellingen belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen
Enkel de in dit reglement opgenomen vrijstellingen worden toegepast.
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7.A. PERSOONSGEBONDEN VRIJSTELLINGEN
artikel 15: Vrijstelling heffing op leegstand voor een belastingplichtige met beperkte
handelsbekwaamheid
§ 1. De houder van een zakelijk recht, zoals omschreven in artikel 3.1 § 1, wordt vrijgesteld van
belasting indien de handelsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke beslissing. Deze
vrijstelling geldt voor een periode die duurt tot 24 maanden na het opheffen van de gerechtelijke
beslissing tot beperking van de handelsbekwaamheid. De gerechtelijke beslissing inzake de
beperking van de handelsbekwaamheid moet worden voorgelegd. De aanstelling van een
bewindvoerder, voogd of curator wordt gelijkgesteld met het opheffen van de gerechtelijke
beslissing tot beperking van de handelsbekwaamheid.
§ 2. Indien op het einde van de periode van vrijstelling de woning en/of het gebouw niet uit de
inventaris is geschrapt, of indien geen aanvullende vrijstelling zoals omschreven in artikel 14 tot en
met 24.2 kan worden verkregen, dan vervalt deze vrijstelling en wordt de belastingplichtige een
belasting opgelegd voor het bedrag dat de belastingplichtige verschuldigd zou zijn mocht hij het
lopende aanslagjaar geen vrijstelling genoten hebben.
artikel 16: Vrijstelling heffing op leegstand voor een belastingplichtige die in de onmogelijkheid is om
de enige eigen woning te bewonen
§ 1. De houder van een zakelijk recht, bedoeld in artikel 3.1 § 1, wordt vrijgesteld van belasting
indien hij houder is van het zakelijk recht van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere
woning, en tevens de laatste bewoner is van deze woning die hij als hoofdverblijfplaats gebruikte,
maar ondertussen in een erkende ouderenvoorziening verblijft of voor een langdurig verblijf werd
opgenomen in een psychiatrische instelling of een penitentiaire instelling. Een attest van verblijf in
de ouderenvoorziening of instelling moet worden voorgelegd.
§ 2. Deze vrijstelling geldt voor een periode van maximaal 24 maanden vanaf de datum van de
administratieve akte.
§ 3. Indien op het einde van de periode van vrijstelling de woning en/of het gebouw niet uit het
leegstandsregister is geschrapt, of indien geen aanvullende vrijstelling zoals omschreven in artikel
14 tot en met 24.2 kan worden verkregen, dan vervalt deze vrijstelling en wordt de belastingplichtige
een belasting opgelegd voor het bedrag dat de belastingplichtige verschuldigd zou zijn mocht hij het
lopende aanslagjaar geen vrijstelling genoten hebben.
artikel 17: Vrijstelling heffing op leegstand voor een belastingplichtige die recent houder van het
zakelijk recht is geworden
§ 1. De houder van een zakelijk recht, bedoeld in artikel 3.1 § 1, die minder dan 24 maanden
voorafgaand aan de datum van opname in de inventaris, houder is van het zakelijk recht van de
woning en/of het gebouw wordt vrijgesteld van de belasting gedurende een periode van 24
maanden vanaf de datum van opname in de inventaris.
§ 2. De houder van een zakelijk recht, bedoeld in artikel 3.1 § 1, die het zakelijk recht verkrijgt na de
datum van opname in de inventaris, wordt vrijgesteld van de belasting gedurende een periode van
24 maanden vanaf de datum waarop het zakelijk recht werd verkregen via notariële akte.
§ 3. Deze vrijstelling wordt niet toegekend wanneer :
- de overdracht van het zakelijk recht gebeurt ten voordele van bloed- of aanverwante(n) in de
eerste, tweede of derde graad van de persoon die het zakelijk recht overdraagt, met
uitzondering wanneer de overdracht gebeurde bij erfenis of testament.
- de overdracht bij erfenis of testament gebeurt aan personen die al gedeeltelijk houder van een
zakelijk recht waren zoals vermeld in artikel 3.1 § 1.
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de persoon die het zakelijk recht overdraagt, beschikt, rechtstreeks of onrechtstreeks, over één
of meer aandelen in de vennootschap die het zakelijk recht verkrijgt en omgekeerd.

§ 4. Indien het zakelijk recht van een woning en/of gebouw (met uitzondering evenwel van de
woningen en/of gebouwen die werden verworven ingevolge erfenis of testament) wordt
overgedragen tijdens de periode van vrijstelling, zoals bepaald in § 1 en § 2, dan vervalt de
vrijstelling en wordt aan de overdrager een belasting opgelegd gelijk aan de som van de
verschuldigde bedragen die de overdrager verschuldigd zou zijn voor de reeds opgenomen volle
periode van 12 maanden van de vrijstelling.
§ 5. Indien, op het einde van de periode van deze vrijstelling, het gebouw en/of de woning niet uit de
inventaris is geschrapt, of indien de houder van het zakelijk recht, zoals bedoeld in artikel 3.1 § 1,
niet in aanmerking komt voor een aanvullende vrijstelling zoals beschreven in artikel 14 tot en met
artikel 24.2, dan vervalt de lopende vrijstelling voor het lopende aanslagjaar en wordt de houder van
het zakelijk recht, zoals bedoeld in artikel 3.1 § 1, een belasting opgelegd die overeenkomt met het
bedrag dat de belastingplichtige verschuldigd zou zijn mocht hij het lopende aanslagjaar geen
vrijstelling genoten hebben.
artikel 18: Vrijstelling heffing op leegstand voor instellingen of organisaties
Van de leegstandsbelasting zijn vrijgesteld de belastingplichtige die ofwel
1. een sociale huisvestingsmaatschappij is, die door de VMSW erkend is;
2. een andere sociale woonorganisatie is;
3. een autonoom gemeentebedrijf is;
4. de gemeente, het OCMW of een intergemeentelijke vereniging is
voor zover het panden betreft die voorwerp uitmaken van een intentieverklaring en/of een huidig of
toekomstig project met het oog op het realiseren van een meer kwalitatieve woonomgeving, en voor
zover dit kadert binnen een openbare taakdoelstelling van algemeen of sociaal belang. De
vrijstelling is beperkt tot 24 maanden na de opname in het leegstandsregister.
7.B. OBJECTGEBONDEN VRIJSTELLINGEN
artikel 19: Vrijstelling heffing op leegstand voor renovatie van de woning en/of het gebouw
§ 1. Er wordt in een periode van 10 jaar aan de houder van het zakelijk recht, zoals bedoeld in
artikel 3.1 § 1, éénmaal een vrijstelling van maximaal 24 maanden gegeven voor de renovatie van
de woning en/of het gebouw, waarbij de problematische situatie ten gronde wordt aangepakt.
§ 2. De geplande renovatiewerken dienen aangetoond te worden aan de hand van ofwel
a) indien het gaat om een renovatieproject waarvoor in zijn totaliteit een stedenbouwkundige
vergunning nodig is, een goedgekeurde niet-vervallen stedenbouwkundige vergunning die
bovendien niet ouder is dan 24 maanden op de datum van opname in de inventaris, of een
schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning opgemaakt door de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, zijn gemachtigde of
de gemeentelijke administratie.
De stedenbouwkundige vergunning of de schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden
aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moeten aangevuld worden met een
gedetailleerd tijdschema waarin de fasering van de uit te voeren werken wordt toegelicht.
b) indien het gaat om een renovatieproject dat in zijn totaliteit niet-vergunningsplichtig is, een
renovatienota zoals bedoeld in artikel 1 lid 16 van deze verordening. Uit deze documenten moet
duidelijk blijken dat de problematische situatie ten gronde zal worden aangepakt. In geval de
renovatiewerken reeds gestart zijn vóór de datum van opname in de inventaris, zal enkel
rekening gehouden worden met de facturen waarvan de datum niet ouder is dan 12 maanden
op de datum van opname in de inventaris.
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§ 3. De vrijstelling wordt verleend op voorwaarde dat de werken ook effectief worden uitgevoerd.
§ 4. In het geval dat de vrijstelling wordt verleend op basis van een schriftelijke bevestiging van de
volledig bevonden aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en een tijdschema, wordt de
vrijstelling ongedaan gemaakt als de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt.
§§ 5 en 6: [worden opgeheven]
§ 7. Indien een plaatsbezoek tot vaststelling van de voortgang van de werken wordt geweigerd of
indien aan de administratie geen toegang wordt verleend tot de woning en/of gebouw, dan wordt de
toekenning van de vrijstelling automatisch geweigerd.
§ 8. Indien op het einde van de periode van vrijstelling de renovatiewerken niet volledig zijn
uitgevoerd, dan vervalt de vrijstelling in het lopende aanslagjaar en wordt de belastingplichtige een
belasting opgelegd voor het bedrag dat de belastingplichtige verschuldigd zou zijn mocht hij het
lopende aanslagjaar geen vrijstelling genoten hebben.
§ 9. Indien op het einde van de periode van vrijstelling de renovatiewerken volledig zijn uitgevoerd,
maar de woning en/of het gebouw staat nog leeg, dan wordt een extra vrijstelling van 12 maanden
toegekend voor het wegwerken van de leegstand. Indien, op het einde van de periode van deze
extra vrijstelling de leegstand nog niet is weggewerkt, dan vervalt deze vrijstelling en wordt de
belastingplichtige een belasting opgelegd voor het bedrag dat de belastingplichtige verschuldigd
zou zijn mocht hij het lopende aanslagjaar geen vrijstelling genoten hebben.
§ 10. Indien het zakelijk recht van een woning en/of gebouw wordt overgedragen tijdens de periode
van vrijstelling, dan vervalt de vrijstelling in het aanslagjaar waarin het zakelijk recht wordt
overgedragen en wordt aan de overdrager een belasting opgelegd voor het bedrag dat de
overdrager verschuldigd zou zijn mocht hij het lopende aanslagjaar geen vrijstelling genoten
hebben.
artikel 20: Vrijstelling heffing op leegstand voor woningen en/of gebouwen binnen een
onteigeningsplan
§ 1. De houder van een zakelijk recht, bedoeld in artikel 3.1 § 1, van een woning en/of gebouw dat
het voorwerp is van onteigening of dat ligt binnen een gebied waar een onteigeningsplan wordt
voorbereid en waarvoor er om die reden geen stedenbouwkundige vergunning meer kan worden
afgeleverd, wordt vrijgesteld van de belasting.
§ 2. De periode van vrijstelling duurt tot 24 maanden nadat het onteigeningsplan eventueel
ongedaan gemaakt wordt.
§ 3. Indien op het einde van de periode van vrijstelling de woning en/of het gebouw niet uit de
inventaris is geschrapt, of indien geen aanvullende vrijstelling zoals omschreven in artikel 14 tot en
met 24.2 kan worden verkregen, dan vervalt deze vrijstelling en wordt de belastingplichtige een
belasting opgelegd voor het bedrag dat de belastingplichtige verschuldigd zou zijn mocht hij het
lopende aanslagjaar geen vrijstelling genoten hebben.
artikel 21: Vrijstelling heffing op leegstand voor woningen en/of gebouwen erkend als monument
§ 1. De houder van een zakelijk recht, bedoeld in artikel 3.1 § 1, van een woning en/of gebouw dat
krachtens het decreet tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten is beschermd
als monument en waarvoor bij de bevoegde overheid een ontvankelijk verklaard
restauratiepremiedossier is ingediend, wordt vrijgesteld van de belasting.
§ 2. De vrijstelling duurt tot 24 maanden na kennisgeving van de beslissing over het ingediende
restauratiepremiedossier.
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§ 3. Indien op het einde van de periode van vrijstelling de woning en/of het gebouw niet uit de
inventaris is geschrapt, of indien geen aanvullende vrijstelling zoals omschreven in artikel 14 tot en
met 24.2 kan worden verkregen, dan vervalt deze vrijstelling en wordt de belastingplichtige een
belasting opgelegd voor het bedrag dat de belastingplichtige verschuldigd zou zijn mocht hij het
lopende aanslagjaar geen vrijstelling genoten hebben.
artikel 22: Vrijstelling heffing op leegstand voor woningen en/of gebouwen die getroffen worden door
een ramp
§ 1. De houder van een zakelijk recht, bedoeld in artikel 3.1 § 1, van een woning en/of gebouw dat
werd getroffen door een ramp en die zelf niet (mede)aansprakelijk kan worden gesteld voor de
ramp, wordt vrijgesteld van de belasting.
§ 2. De periode van vrijstelling vangt aan op de datum van het begin van de onmogelijkheid tot
effectief gebruik tot 24 maanden na het einde van de onmogelijkheid. De nodige bewijsstukken van
de ramp moeten hiervoor voorgelegd worden als bewijsstukken en de belastingplichtige moet
spontaan de administratie op de hoogte houden over het verdere verloop van de situatie.
§ 3. Indien op het einde van de periode van vrijstelling de woning en/of het gebouw niet uit de
inventaris is geschrapt, of indien geen aanvullende vrijstelling zoals omschreven in artikel 14 tot en
met 24.2 kan worden verkregen, dan vervalt deze vrijstelling en wordt de belastingplichtige een
belasting opgelegd voor het bedrag dat de belastingplichtige verschuldigd zou zijn mocht hij het
lopende aanslagjaar geen vrijstelling genoten hebben.
artikel 23: Vrijstelling heffing op leegstand voor woningen en/of gebouwen die het voorwerp vormen
van een gerechtelijke procedure
§ 1. De houder van een zakelijk recht, bedoeld in artikel 3.1 § 1, van een woning en/of gebouw
waarvan het effectief gebruik onmogelijk is omwille van een verzegeling in het kader van een
strafrechtelijk onderzoek wordt vrijgesteld van de belasting.
§ 2. De periode van vrijstelling vangt aan op de datum van het begin van de onmogelijkheid tot
effectief gebruik tot 24 maanden na het einde van de onmogelijkheid. De nodige bewijsstukken van
de gerechtelijke procedure moeten hiervoor voorgelegd worden als bewijsstukken en de
belastingplichtige moet spontaan de administratie op de hoogte houden over het verdere verloop
van de procedure.
§ 3. Gerechtelijke procedures in het kader van huurgeschillen of andere geschillen waarvoor de
bevoegde rechtbank geen verzegeling van de woning en/of het gebouw heeft uitgesproken, geven
geen aanleiding tot het verlenen van een vrijstelling van de belasting.
§ 4. Indien op het einde van de periode van vrijstelling de woning en/of het gebouw niet uit de
inventaris is geschrapt, of indien geen aanvullende vrijstelling zoals omschreven in artikel 14 tot en
met 24.2 kan worden verkregen, dan vervalt deze vrijstelling en wordt de belastingplichtige een
belasting opgelegd voor het bedrag dat de belastingplichtige verschuldigd zou zijn mocht hij het
lopende aanslagjaar geen vrijstelling genoten hebben.
7.C. OVERIGE VRIJSTELLINGEN
artikel 24.1: Vrijstelling heffing op leegstand wegens vreemde oorzaak of overmacht
§ 1. Indien de belastingplichtige de leegstand laat aanhouden omwille van overmacht of een
vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, wordt eveneens een
vrijstelling verleend.
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§ 2. De periode van vrijstelling vangt aan op de datum van het begin van de onmogelijkheid tot
effectief gebruik tot 24 maanden na het einde van de onmogelijkheid. De nodige bewijsstukken van
de overmacht of vreemde oorzaak moeten hiervoor voorgelegd worden als bewijsstukken en de
belastingplichtige moet spontaan de administratie op de hoogte houden over het verdere verloop
van de situatie.
§ 3. Indien op het einde van de periode van vrijstelling de woning en/of het gebouw niet uit de
inventaris is geschrapt, of indien geen aanvullende vrijstelling zoals omschreven in artikel 14 tot en
met 24.2 kan worden verkregen, dan vervalt deze vrijstelling en wordt de belastingplichtige een
belasting opgelegd voor het bedrag dat de belastingplichtige verschuldigd zou zijn mocht hij het
lopende aanslagjaar geen vrijstelling genoten hebben.
artikel 24.2: Vrijstelling heffing op leegstand voor een ander gebruik dan effectieve bewoning
Een ander gebruik van een woning dan effectieve bewoning wordt niet aanvaard als zijnde gebruik
van de woning, tenzij het gaat om een door een andere door de Vlaamse regering omschreven
functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.6 § 3 van het decreet grond- en pandenbeleid. Voor
drie opeenvolgende jaren kan een vrijstelling worden bekomen voor dit ander gebruik. Vanaf het
vierde jaar is een functiewijziging via een stedenbouwkundige aanvraag nodig. Na een
functiewijziging kan de woning worden geschrapt uit het leegstandsregister zoals bepaald in artikel
10.1 § 3.
8. INKOHIERING EN REGELING VAN GESCHILLEN
artikel 25 - § 1. De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het College van
Burgemeester en Schepenen beschikt.
§ 2. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen, en dat wordt opgemaakt
krachtens de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering
en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
§ 3. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, 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: Aanslag, 7:
Rechtsmiddelen, 8: Invordering van de belasting (waaronder de nalatigheids- en
moratoriuminteresten) en 9 en 9bis: Rechten en voorrechten van de schatkist inzake invordering,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 126 tot en met 175 van het
Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van dit Wetboek van toepassing op de
provincie- en gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten
betreffen.
§ 4. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
§ 5. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan inzake de belasting bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar 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 een ontvangstbewijs afgegeven binnen de vijftien
kalenderdagen.
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§ 6. De belastingplichtige die in de mogelijkheid werd gesteld om beroep aan te tekenen tegen de
beslissing tot opname in het leegstandsregister of op de lijst van tweede verblijven kan in het kader
van de bezwaarprocedure evenwel geen excepties inroepen tegen de in het leegstandsregister of
lijst van tweede verblijven opgenomen vermeldingen, tenzij de ingeroepen gronden tot bezwaar na
de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister of op de lijst van tweede
verblijven zijn ontstaan.
9. OVERGANGSMAATREGELEN
artikel 26 - § 1. [wordt opgeheven]
§ 2. De vrijstellingen die werden bekomen op basis van het belastingreglement op leegstaande
woningen en/of gebouwen, op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen, en op verwaarloosde
woningen en/of gebouwen, gelegen op het grondgebied van de stad Oudenburg, zoals goedgekeurd
en vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2008, blijven verworven.
§ 3. De periodes waarvoor vrijstelling werd bekomen op basis van het belastingreglement op
leegstaande woningen en/of gebouwen, op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen, en op
verwaarloosde woningen en/of gebouwen, gelegen op het grondgebied van de stad Oudenburg,
zoals goedgekeurd en vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing 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.
§ 4. De periodes waarvoor vrijstelling werd bekomen op basis van het reglement inzake de
inventarisatie en de belasting van leegstaande gebouwen en/of woningen, zoals goedgekeurd en
vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 1 juli 2010 en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing
van 26 augustus 2010, worden in mindering gebracht van de periodes waarvoor krachtens
onderhavig reglement op dezelfde gronden een gelijkaardige vrijstelling zou kunnen worden
verkregen.
§ 5. De lijst van tweede verblijven volgens het belastingsreglement op tweede verblijven zoals
goedgekeurd en vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2008, wordt niet
overgenomen. De belastingplichtigen van de tweede verblijven vastgesteld volgens dit oude
reglement worden in 2014 aangeschreven zoals bepaald in artikel 7.2 § 3 met een begeleidend
schrijven.
10. OPHEFFINGS- EN SLOTBEPALINGEN
artikel 27: [wordt opgeheven]
artikel 28: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.
artikel 29: 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 30: [wordt opgeheven]
artikel 31: [wordt opgeheven]
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artikel 32: 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 33: Kennisgeving van deze beslissing zal ook worden gedaan aan Woonpunt iv,
Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem.

11. WIJZIGING VAN ARTIKEL 47 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT: AANPASSING
VAN DE VERGADERINGEN WAARVOOR PRESENTIEGELD WORDT TOEGEKEND
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 17, artikel 39, artikel 42, artikel 43, artikel 186 en
artikel 187;
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van
de lokale en provinciale mandataris;
gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013 en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart
2014;
gelet op de financiële situatie van de stad;
overwegende dat de gemeente niet verplicht is om een vergoeding toe te kennen voor het bijwonen
van commissievergaderingen en vergaderingen met vertegenwoordigers van gemeentelijke intern
verzelfstandigde agentschappen;
overwegende dat dat thans nog wel voorzien is in het huishoudelijk reglement;
overwegende dat het huishoudelijk reglement te allen tijde kan worden gewijzigd;
dat thans wordt voorgesteld om voormelde vergoedingen te schrappen, als besparingsmaatregel, zij
het van eerder symbolische aard;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
na toelichting en beraad;
in openbare vergadering;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: In het eerste lid van artikel 47 van het huishoudelijk reglement, zoals goedgekeurd bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013, worden de bepalingen sub 2° en 3° geschrapt.
De nieuwe tekst van artikel 47 luidt als volgt:
“Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld
verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:
1° de gemeenteraad;
2° (…);
3° (…);
4° de vergaderingen waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft maar waarvoor het
aanwezigheidsquorum niet werd bereikt;
5° de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond;
6° de vergaderingen die werden hervat.
De aanwezigheid die recht geeft op presentiegeld moet blijken uit een mede met dat doel gehouden
register.”
artikel 2: De overige bepalingen van het huishoudelijk reglement, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013 en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart
2014, blijven ongewijzigd.
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artikel 3: Dit besluit treedt in werking op 1 mei 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.

12. VASTSTELLING VAN EEN DEONTOLOGISCHE CODE VOOR LOKALE MANDATARISSEN
[Raadslid Romina VANHOOREN is verheugd dat het stadsbestuur het advies van de
provinciegouverneur heeft gevolgd, en een deontologische code heeft uitgewerkt, zoals trouwens
wettelijk is voorzien. De voorliggende tekst wijkt volgens haar niet veel af van het voorstel dat
destijds door haar werd ingediend, en naar zij meent ook niet veel van de modeltekst van de VVSG.
Zij betreurt dat haar voorstel door de raad niet werd aanvaard, maar a priori door de meerderheid
werd afgekeurd (zie de gemeenteraadszitting van 19 september 2013), wat het raadslid ertoe
aanzette om hierover een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (zie ook punt 14).]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 3, artikel 27, artikel 41, artikel 42, artikel 43,
artikel 51, artikel 56, artikel 186 en artikel 187;
gelet op de bepalingen van het Strafwetboek, inzonderheid artikel 458;
gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013, en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 27 maart
2014 en van heden;
overwegende dat het gemeentedecreet voorziet dat de gemeenteraad een deontologische code
aanneemt;
overwegende dat de leden van de gemeenteraad zich bewust zijn van hun belangrijke
maatschappelijke rol;
dat luisterbereidheid, aanspreekbaarheid en dienstbaarheid van politici via rechtstreeks contact met
de bevolking als waardevol en noodzakelijk wordt beschouwd in een moderne democratie;
dat misbruiken evenwel bestreden moeten worden;
dat goed bestuur ook inhoudt dat geen tussenkomsten worden verricht die de goede werking van de
stedelijke administratie en de andere overheidsdiensten in het gedrang brengen;
dat derhalve correct omgesprongen moet worden met informatie;
dat voorts ook de eer en waardigheid van het openbare mandaat hoog moeten worden gehouden;
dat bij de uitoefening van het mandaat ook het nodige respect voor elkaar en voor de ambtenaren
moet betoond worden;
dat al het voorgaande best wordt vastgelegd in een deontologische code die voor alle gemeentelijke
mandatarissen geldt;
gelet op het voorliggend ontwerp van deontologische code voor lokale mandatarissen;
zonder afbreuk te doen aan de rechten van de gemeenteraadsleden;
zonder afbreuk te doen aan de specifieke bevoegdheden van de leden van het college van
burgemeester en schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na kennisname en bespreking;
na toelichting en beraad;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
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besluit:
artikel 1: Het ontwerp van deontologische code voor lokale mandatarissen wordt goedgekeurd. De
deontologische code wordt overeenkomstig vastgesteld. De tekst van de deontologische code
wordt als bijlage bij deze beslissing gevoegd. Deze bijlage maakt integrerend deel uit van deze
beslissing.
artikel 2: De deontologische code kan te allen tijde worden gewijzigd.
artikel 3: De deontologische code treedt in werking op 25 april 2014.
artikel 4: Een afschrift van de goedgekeurde code wordt bezorgd aan alle mandatarissen op wie de
code van toepassing is.
artikel 5: De integrale tekst van de code zal onverwijld door de burgemeester worden
bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop de code
werd aangenomen als de datum waarop de code op de website werd bekendgemaakt.
De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de code zullen moeten blijken uit de
aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.
BIJLAGE AAN DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 APRIL 2014: DEONTOLOGISCHE
CODE VOOR MANDATARISSEN VAN DE STAD OUDENBURG – VAN TOEPASSING VANAF 25 APRIL
2014
Hoofdstuk 1 - Definitie en toepassingsgebied
artikel 1 - § 1: Deze deontologische code omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, gebruiken, richtlijnen en
principes, die voor de lokale mandatarissen als leidraad dienen bij de uitoefening van hun mandaat en bij de
dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking.
§ 2: Mandatarissen zijn aanspreekbaar op de naleving van deze code.
§ 3: Deze deontologische code is een interne regeling in aanvulling op de wettelijk vastgestelde regels.
Inzonderheid doet deze code geen afbreuk aan de draagwijdte van artikel 27 en artikel 51 van het gemeentedecreet.
Evenmin doet deze code afbreuk aan de bepalingen van artikel 458 van het Strafwetboek inzake de schending van het
beroepsgeheim.
artikel 2 - § 1: Deze code is van toepassing op volgende lokale mandatarissen:
- de burgemeester
- de voorzitter van de gemeenteraad
- de schepenen
- de gemeenteraadsleden.
§ 2: De code is ook van toepassing op:
- groepen van gemeenteraadsleden die aan collectieve dienstverlening doen
- de persoonlijke medewerkers van mandatarissen
- de door de gemeenteraad gemandateerden in organen van extern verzelfstandigde agentschappen, adviesraden,
overlegstructuren of andere organisaties waarin het bestuur is vertegenwoordigd
- derden, handelend in opdracht van de mandataris.
artikel 3 - § 1: Wanneer in deze code de begrippen "burger" en "bevolking" zijn vermeld, worden hier niet alleen personen
mee bedoeld, maar ook groepen, verenigingen, bedrijven en andere organisaties.
§ 2: Met "bestuur" wordt het gemeentebestuur bedoeld, met "overheid" ook andere overheidsinstellingen en –diensten, en
met “administratie” de gemeentelijke diensten.
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Hoofdstuk 2 - Algemene uitgangspunten, doelstellingen en plichten
artikel 4: Bij hun optreden binnen en buiten de gemeentelijke context en in hun contacten met de bevolking, geven de
mandatarissen steeds voorrang aan het algemeen belang boven het politiek en het particulier belang. Zij vermijden elke
vorm van belangenverstrengeling en belangenvermenging tussen eigen en algemeen belang.
artikel 5 - § 1: Mandatarissen, die ook een ander openbaar mandaat bekleden, houden
zich bij alle activiteiten, ook deze uit hoofde van het andere mandaat, aan deze deontologische code.
§ 2: De mandatarissen waken er over dat zij, ook buiten hun politieke mandaten en activiteiten, geen activiteiten
ontplooien die de eer en de waardigheid van hun mandaat kunnen schaden.
Hoofdstuk 3 - Informatiebemiddeling – doorverwijzing – administratieve begeleiding en ondersteuning
artikel 6 - § 1: Het behoort tot de taak van de mandataris om informatie te ontvangen en te verstrekken in verband met:
- de diensten waar de burger terecht kan voor informatie
- de werking van de ombudsdiensten
- de diensten die instaan voor het behandelen van klachten over het optreden van de overheid.
§ 2: Mandatarissen verwijzen vraagstellers steeds, waar mogelijk, correct en efficiënt, via de geëigende kanalen door naar
de bevoegde overheidsdiensten of particuliere instanties, die gespecialiseerd zijn in het beantwoorden van de gestelde
vraag of in het oplossen van het opgeworpen probleem (geïnstitutionaliseerde ombudsdiensten, informatieambtenaren en
klachtenbehandelaars).
§ 3: In het kader van hun algemene luisterbereidheid en hun rol als vertrouwenspersoon kunnen mandatarissen kennis
nemen van persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Zij nemen daarbij de nodige discretie in acht.
artikel 7 - § 1: Mandatarissen kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de administratie of met
de betrokken diensten en instanties. Zij kunnen de burgers helpen om, via de geëigende kanalen en procedures, een
aanvraag te richten tot de overheid, informatie te vragen over de stand van zaken van een dossier, daarover nadere uitleg
te vragen, of voorafgaande vragen te stellen over de administratieve afhandeling van dossiers.
§ 2: Bij het ondersteunen en begeleiden van vraagstellers, respecteren de mandatarissen de onafhankelijkheid van de
ambtenaren en diensten, de objectiviteit van de procedures en de termijnen die als normaal worden beschouwd voor de
afhandeling van soortgelijke dossiers.
§ 3: Mandatarissen hebben het recht om te vragen:
- naar de stand van zaken in een dossier
- naar de reden voor een langdurige of laattijdige behandeling van een dossier
- naar een concrete toelichting bij de bestaande regelgeving
- naar een toelichting bij de elementen en motieven die tot een bepaald besluit hebben geleid
- vragen naar een verantwoording voor het niet beantwoorden van vragen van een burger.
§ 4: Wanneer een mandataris optreedt als administratief begeleider of ondersteuner van een burger, wordt eventuele
briefwisseling ter zake gevoerd op naam van de burger. Er wordt op geen enkele wijze gewag gemaakt van de
begeleiding of ondersteuning van de mandataris.
artikel 8: De uitgewisselde informatie moet steeds juist, precies en volledig zijn.
artikel 9 - § 1: Bestuurlijke en gerechtelijke informatie waarop de vraagsteller geen recht heeft, die de goede werking van
de administratie, de overheid of het gerecht kan doorkruisen, die de privacy van anderen in het gedrang kan brengen, of
die overeenkomstig wettelijke of reglementaire bepalingen niet mag worden verstrekt, mag niet aan derden meegedeeld
worden.
Deze verbodsbepaling blijft gelden, ook nadat de mandataris zijn mandaat heeft neergelegd.
§ 2: Al dan niet vertrouwelijke informatie, waar mandatarissen uit hoofde van hun mandaat voorkennis van nemen, en die
voor derden van grote waarde kan zijn, wordt niet meegedeeld alvorens het bestuur deze informatie openbaar heeft
gemaakt. Evenmin wordt deze voorkennis aangewend om er persoonlijk voordeel uit te halen.
§ 3: Informatie, al dan niet vertrouwelijk, waarvan mandatarissen uit hoofde van hun mandaat voorkennis van nemen, en
die nog niet openbaar is, wordt noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks meegedeeld aan de pers.
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Hoofdstuk 4 - Tussenkomsten en schijndienstbetoon
artikel 10 - § 1: Elke tussenkomst van een derde in een dossier, van welke aard de tussenkomst of wie de interveniënt ook
is, wordt door de behandelende ambtenaar opgenomen in het administratief dossier. Dit wordt tevens meegedeeld aan de
interveniënt.
§ 2: Worden niet beschouwd als tussenkomsten en komen bijgevolg niet in het dossier:
- louter informatieve vragen van algemene of technische aard
- vragen en/of onderrichtingen van uitvoerende mandatarissen in het kader van hun functionele of hiërarchische relatie
ten aanzien van de behandelende ambtenaar of dienst.
§ 3: Worden beschouwd als ongeoorloofde tussenkomsten en zijn derhalve verboden: elke tussenkomst met de intentie
om de behandelingstermijn of de visie van de betrokken ambtenaar te beïnvloeden.
artikel 11- § 1: Bespoedigingstussenkomsten, waarbij mandatarissen een administratieve of gerechtelijke procedure
proberen te versnellen in dossiers, die ook zonder tussenkomst een normaal verloop (of misschien wel een langere
verwerkingsperiode, doch niettemin ook een gunstig gevolg) zouden kennen, zijn niet toegelaten.
Het bespoedigen van het ene dossier houdt immers automatisch de vertraging van
andere dossiers in, wat een vorm is van favoritisme.
§ 2: Verzoeken om een burger te begunstigen zijn verboden.
artikel 12 - § 1: Tussenkomsten van mandatarissen in selectie- of bevorderingsprocedures met de bedoeling de kansen
van bepaalde kandidaten te beïnvloeden zijn verboden.
§ 2: Wanneer mandatarissen om steun gevraagd wordt door kandidaten die een bepaalde functie ambiëren, dan delen zij
de kandidaat mee dat de aanstelling gebeurt op basis van objectieve criteria en volgens de vastgestelde procedures. Voor
verdere informatie verwijzen zij de kandidaat door naar de bevoegde dienst of instantie.
§ 3: Volgende tussenkomsten in selectie- of bevorderingsprocedures zijn wel toegestaan:
- het inwinnen en doorgeven van informatie omtrent de voorwaarden en de organisatie van examens en
bekwaamheidstests en de procedures voor benoemingen, aanstellingen en bevorderingen
- het uitoefenen van toezicht op de objectiviteit van examens of bekwaamheidstests, zonder zich evenwel in het verloop
ervan te mengen of te interveniëren met het oog op de beïnvloeding van het resultaat.
artikel 13: Mandatarissen mogen werkzoekenden en andere belangstellenden informeren over werkaanbiedingen in de
particuliere en de overheidssector. Zij moeten zich evenwel onthouden van elke tussenkomst of aanbeveling, zowel
schriftelijk als mondeling, tenzij ten strikt persoonlijken titel. Voor die algemene informatietaak en die persoonlijke
arbeidsbemiddelingsrol mogen zij geen enkele tegenprestatie, van welke aard ook, eisen of ontvangen van, noch beloven
of leveren aan de betrokken werkgevers of werknemers.
artikel 14- § 1: Elke poging tot begunstigen of bevoordelen, waarbij een burger door toedoen, bemiddeling of voorspraak
van een mandataris iets probeert te bereiken wat onrechtmatig of wettelijk niet toelaatbaar is, of indruist tegen het
algemeen belang, is verboden.
§ 2: Tussenkomsten van mandatarissen met de bedoeling de toewijzing en/of de uitvoering van contractuele
verbintenissen van of met het bestuur te beïnvloeden, zijn verboden.
§ 3: Tussenkomsten bij gerechtelijke of politionele instanties om de juridische besluitvorming in individuele dossiers te
beïnvloeden, zijn verboden.
artikel 15 - § 1: Alle vormen van schijndienstbetoon, waarbij mandatarissen bewust maar onterecht de indruk wekken dat
zij bij de goede afloop van een dossier daadwerkelijk tussengekomen zijn, eventueel zonder dat de betrokken burger
hierom heeft gevraagd, zijn niet toegestaan.
§ 2: Wanneer een burger er niet om heeft gevraagd, schrijft de mandataris hem niet aan om hem, naast de officiële
kennisgeving, op de hoogte te brengen van de besluiten die in een dossier werden getroffen.
§ 3: Ongevraagd dienstbetoon, onder om het even welke vorm, waarbij mandatarissen daadwerkelijk optreden om
de goede afloop van een dossier te bekomen zonder dat de betrokken burger hierom heeft gevraagd, is niet
toegestaan.
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Hoofdstuk 5 - Dienstverlening
artikel 16: De mandatarissen gebruiken voor de omschrijving van hun eigen dienstverleningsactiviteiten geen termen die
verwarring doen ontstaan met dienstverleningsactiviteiten van de overheid, of die refereren naar gemeentelijke diensten.
Dit geldt inzonderheid voor alle samengestelde termen met ombud-, informatie- en klacht-.
artikel 17: Elke rechtstreekse dienstverlening, informatiebemiddeling of doorverwijzing gebeurt zonder materiële of
geldelijke tegenprestatie, van welke aard of omvang dan ook.
Evenmin wordt enige vorm van politieke klantenbinding nagestreefd.
artikel 18: De mandatarissen staan op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste van alle burgers, zonder onderscheid
van geslacht, leeftijd, ras, huidskleur, taal, cultuur, geaardheid, afkomst, burgerlijke staat, sociale stand, nationaliteit,
filosofische overtuiging, partijvoorkeur of persoonlijke gevoelens (jegens hen).
artikel 19 - § 1: Het bestuur maakt de lijst van alle gemeentelijke mandatarissen met hun contactgegevens bekend bij de
bevolking via de gemeentelijke website.
§ 2: Het is mandatarissen verboden rechtstreeks of onrechtstreeks publiciteit te maken voor hun dienstverlening. Ze
kunnen wel bekendheid geven aan hun bereikbaarheid voor de bevolking door het publiceren van naam, mandaat, adres,
telefoon, fax, e-mailadres en spreekuren en eventueel een foto van bescheiden afmetingen. Hierbij maken zij enkel
melding van hun dienstvaardigheid, luisterbereidheid en aanspreekbaarheid in algemene bewoordingen. In geen geval
mag gewag worden gemaakt van de aard van de dienstverlening waarin zij eventueel gespecialiseerd zijn.
Deze beperkingen gelden niet voor ledenbladen van politieke partijen of voor eigen politieke publicaties.
artikel 20: De mandatarissen maken in verkiezingspropaganda en -mailings, die individueel geadresseerd zijn, geen
melding van diensten die zij eventueel voor de betrokkenen hebben verricht. In geen geval wekken zij de indruk dat zij om
steun vragen in ruil voor bewezen diensten.

Hoofdstuk 6 - Belangenverstrengeling en belangenvermenging
artikel 21 - § 1: Mandatarissen nemen geen geschenken, uitnodigingen of andere voordelen aan, die een sfeer of een
schijn van partijdigheid kunnen doen ontstaan, waardoor het lijkt dat zij niet langer onpartijdig, onafhankelijk en objectief
kunnen beslissen. Zij aanvaarden enkel geschenken of uitnodigingen met een geringe materiële waarde, die kaderen in
de normale professionele verhouding, en die tot geen gunst of wederdienst verplichten. In twijfelgevallen weigeren zij het
geschenk of gaan zij niet in op de uitnodiging. Het geschenk kan nooit een geldsom zijn.
Mandatarissen vragen of eisen ook nooit giften, geschenken of uitnodigingen die verband houden met hun mandaat, noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks.
§ 2: Indien mandatarissen namens het bestuur optreden, kunnen zij aan derden geschenken geven, of hen voor
activiteiten uitnodigen, mits hierbij alle schijn van partijdigheid of belangenverstrengeling wordt vermeden.
§ 3: Mandatarissen brengen enkel bezoeken aan bedrijven en projecten wanneer dergelijk bezoek onontbeerlijk is voor de
beleidsvoorbereiding. In periodes voorafgaand aan een gunning of in de loop van een vergunningsprocedure zijn
bezoeken aan de betrokken bedrijven of projecten, installaties en realisaties verboden.
§ 4: Het is verboden voor mandatarissen om in het kader van hun mandaat deel te nemen aan door bedrijven
georganiseerde en/of gefinancierde reizen.
artikel 22 - § 1: Mandatarissen vermijden situaties waar belangenverstrengeling of een schijn van belangenverstrengeling
zich kan voordoen tussen hun mandaat en bijvoorbeeld beroepsbezigheden, nevenfuncties, lidmaatschap van
verenigingen, ...
§ 2: De wettelijke verbodsbepalingen om belangenconflicten te vermijden worden strikt nageleefd.
artikel 23: Mandatarissen, die uit hoofde van hun gemeentelijk mandaat, ook een mandaat bij een andere organisatie
bekleden, verdedigen bij de besluitvorming in deze andere organisatie, steeds de eigen belangen van de gemeente.

Hoofdstuk 7 - Interne omgangsvormen
artikel 24 - § 1: Mandatarissen gaan met ambtenaren om als volwaardige partners, met
respect voor elkaars bevoegdheden en opdrachten:
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-

de prerogatieven van de gemeenteraad
de beslissingsbevoegdheid van de verkozen mandatarissen
de decretaal toegewezen of gedelegeerde bevoegdheden van elk der partners
de beleidsvoorbereidende en uitvoerende opdracht van de administratie.

§ 2: Mandatarissen gaan met ambtenaren om op een respectvolle en hoffelijke wijze. Iedere vorm van intimidatie,
beïnvloeding, pesterij of ongewenst seksueel gedrag is verboden.
§ 3: Mandatarissen geven intern of extern, mondeling of schriftelijk, correcte informatie, zonder ambtenaren onterecht in
een slecht daglicht te plaatsen.
artikel 25 - § 1: Mandatarissen mogen van ambtenaren een tijdige, correcte en loyale
uitvoering van de genomen besluiten en de door het college van burgemeester en schepenen gegeven opdrachten
verwachten.
Ambtenaren kunnen maar verantwoordelijk gesteld worden voor dié taken die binnen hun bevoegdheid en
verantwoordelijkheid vallen en voor zover de nodige middelen voor de uitvoering ervan ter beschikking werden gesteld.
§ 2: Mandatarissen geven rechtstreeks aan ambtenaren geen opdrachten, die buiten de bevoegdheid van hun mandaat
vallen. In geen geval worden door de mandataris prestaties gevraagd ten persoonlijke titel.
artikel 26 - § 1: Mandatarissen gaan met elkaar om als volwaardige partners, ongeacht tot welke partij zij behoren, met
respect voor de rol die elke mandataris te spelen heeft.
§ 2: Mandatarissen geven intern of extern, mondeling of schriftelijk, correcte informatie, zonder stemmingmakerij en
zonder andere mandatarissen of partijen in een slecht daglicht te plaatsen.
artikel 27 - § 1: De mandatarissen gebruiken de middelen, materialen en faciliteiten die het bestuur hen ter beschikking
stelt, uitsluitend voor de uitoefening van hun mandaat. Zij springen hier zuinig mee om.
§ 2: De voor rekening van het bestuur gemaakte kosten worden terugbetaald of vergoed conform de bepalingen van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Hoofdstuk 8 - Naleving, controle en sanctionering
artikel 28 – §1: Integriteit houdt in dat mandatarissen de verantwoordelijkheden, die met het mandaat samenhangen,
aanvaarden. Zij handelen dan ook in volledige transparantie en zijn bereid verantwoording af te leggen binnen de eigen
bestuursorganen, of desgevallend aan de externe auditor.
§2: Mandatarissen reageren alert wanneer mogelijkheden tot fraude of corruptie zich voordoen. Zij bestrijden fraude en
corruptie met alle middelen zodat het imago van de overheid niet geschonden wordt en er geen financiële schade
ontstaat.
artikel 29 - § 1: De gemeenteraad stelt een deontologische commissie samen, conform de regels voor de samenstelling
van de gemeenteraadscommissies.
Tot zolang hierover geen afzonderlijke beslissing is genomen fungeert de gemeenteraad als commissie ter zake.
§ 2: De deontologische commissie waakt over de naleving van deze code en oordeelt over meldingen en klachten inzake
inbreuken erop. Zij kan tevens advies uitbrengen over de bepalingen in deze deontologische code.
artikel 30 - § 1: Elkeen die geconfronteerd wordt met een handeling die kennelijk in strijd is met deze deontologische code,
meldt de inbreuk schriftelijk binnen de 10 dagen aan de gemeentesecretaris.
Anonieme klachten zijn niet ontvankelijk.
§ 2: Deze melding wordt onverwijld tegelijkertijd ter kennis gebracht van de betrokken mandataris en van de voorzitter van
de deontologische commissie.
§ 3: De commissievoorzitter roept binnen de 30 dagen nadat hij kennis kreeg van de klacht de deontologische commissie
samen, die de gegrondheid van de klacht onderzoekt. Deze termijn wordt geschorst tijdens de vakantieperiodes.
Om het recht van verdediging van de betrokken mandataris te vrijwaren, wordt deze ter zitting uitgenodigd en gehoord.
De commissievoorzitter kan de gemeentesecretaris verzoeken om een advies te formuleren ten behoeve van de
commissie.
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§ 4: De vergaderingen van de deontologische commissie zijn niet openbaar.
§ 5: De voor de gemeenteraadscommissies geldende bepalingen inzake quorum en wijze van stemmen gelden tevens
voor de deontologische commissie, met dien verstande dat steeds geheim wordt gestemd. Het verslag van de vergadering
van de deontologische commissie wordt uitsluitend bekendgemaakt aan de leden ervan.
§ 6: Wanneer een lid van de commissie, hetzij als klager, hetzij als aangeklaagde, betrokken partij is, neemt hij niet deel
aan de beraadslaging en de stemming. In dit geval wordt de plaatsvervanger opgeroepen.
§ 7: Stelt de commissie bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de
onthoudingen, een inbreuk op de deontologische code vast, dan kan in hoofde van de betrokken mandataris een publieke
blaam worden opgelegd.
§ 8: De betrokken mandataris wordt onverwijld schriftelijk in kennis gesteld van de uitspraak van de deontologische
commissie.
§ 9: In geval van een vastgestelde inbreuk wordt ook de voorzitter van de gemeenteraad in kennis gesteld.
In geval een publieke blaam werd opgelegd is de voorzitter van de gemeenteraad eraan gehouden om de uitspraak in
openbare zitting mee te delen aan de gemeenteraad tijdens de eerstvolgende vergadering.
§ 10: De betrokken mandataris kan tegen de publieke terechtwijzing beroep aantekenen bij de toezichthoudende
overheid.

Hoofdstuk 9 - Rapportering
artikel 31: Per fractie in de gemeenteraad zullen de mandatarissen één keer per jaar aan het bestuur rapporteren welke
de meest voorkomende individuele en collectieve problemen zijn, waar zij in het kader van hun dienstverlening aan de
bevolking mee worden geconfronteerd, zodat het bestuur hier in het uitstippelen van het beleid kan op inspelen, en de
administratie hier bij de uitoefening van haar opdrachten rekening mee kan houden.

Hoofdstuk 10 - Inwerkingtreding en evaluatie
artikel 32: Deze deontologische code treedt in werking op de dag na de goedkeuring ervan door de gemeenteraad.
artikel 33: De deontologische code zal op geregelde tijdstippen worden geëvalueerd, en zal desgevallend ook worden
aangepast en verbeterd als dit nodig, nuttig of wenselijk geacht wordt.

Hoofdstuk 11 - Bekendmaking
artikel 34 - § 1: Alle mandatarissen op wie deze code van toepassing is, ontvangen er een exemplaar van.
§ 2: Deze deontologische code wordt openbaar gemaakt via de gemeentelijke website.

13. OPRICHTING VAN DE DEONTOLOGISCHE COMMISSIE
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 8, artikel 39, artikel 42 en artikel 43;
gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2014
en van heden;
gelet op de deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals goedgekeurd bij
gemeenteraadsbeslissing van heden;
overwegende dat de deontologische code voorziet in de oprichting van een deontologische
commissie die zal waken over de naleving van de code en zal oordelen over meldingen en klachten
inzake inbreuken erop;
overwegende dat het aangewezen wordt geacht om alle leden van de gemeenteraad op te nemen
in de commissie om hun betrokkenheid te vergroten;
dat dit gelet op de grootte en samenstelling van de Oudenburgse gemeenteraad niet onoverkomelijk
is;
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dat dit echter wel een aantal technische verduidelijkingen noodzakelijk maakt;
overwegende dat de deontologische code zelf ook voorziet in een aantal afwijkende bepalingen die
hun oorsprong vinden in de aard en de doelstelling van de commissie;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na kennisname en bespreking;
na toelichting en beraad;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Er wordt een deontologische commissie opgericht die zal waken over de naleving van
deze code en zal oordelen over meldingen en klachten inzake inbreuken erop.
De samenstelling en de werking van de commissie worden geregeld overeenkomstig artikel 38 en
39 van het huishoudelijk reglement, behoudens de hierna vermelde afwijkingen.
artikel 2: De commissie is samengesteld uit alle leden van de gemeenteraad.
artikel 3: Raadsleden die hun fractie verlaten verliezen hun plaats in de commissie maar kunnen de
vergaderingen van de commissie wel nog bijwonen met raadgevende stem.
artikel 4: De voorzitter van de gemeenteraad zal tevens fungeren als voorzitter van de commissie,
op voorwaarde dat hij geen lid is van het college van burgemeester en schepenen. In voorkomend
geval zal bij gemeenteraadsbeslissing een nieuwe commissievoorzitter moeten worden aangeduid
onder de andere raadsleden. Tot zolang dient de voorzitter van de commissie als verhinderd te
worden beschouwd, en wordt hij vervangen naar analogie met de bepalingen van artikel 8, § 4,
tweede en derde lid, van het gemeentedecreet.
artikel 5: Voor het overige dient rekening te worden gehouden met de bijzondere bepalingen van
artikel 29 van de deontologische code.

14. OPRICHTING VAN COMMISSIE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
[Raadslid Anthony DUMAREY verwijst naar het standpunt van de provinciegouverneur
dienaangaande, die erop aandringt dat alsnog een commissie voor intergemeentelijke
samenwerking wordt opgericht. Het raadslid betreurt dat destijds (zie de gemeenteraadszitting van
19 september 2013) niet op zijn voorstel werd ingegaan (en wat de aanleiding was voor het
opstarten van een klachtenprocedure bij de gouverneur, zie ook punt 12.) Als bewijs dat een
positieve samenwerking wel kan (in tegenstelling tot de werkwijze van de meerderheidspartijen)
heeft zijn fractie vandaag geen enkele neen-stem uitgebracht. Waarvan akte.]
De raad,
gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 8, artikel 39, artikel 42 en artikel 43;
gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals vastgesteld bij
gemeenteraadsbeslissing van 4 juli 2013 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2014
en van heden;
gelet op de deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals goedgekeurd bij
gemeenteraadsbeslissing van heden;
overwegende dat het gemeentedecreet voorziet in de oprichting van een commissie die waakt over
de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeenten;
overwegende dat het aangewezen wordt geacht om alle leden van de gemeenteraad op te nemen
in de commissie om hun betrokkenheid te vergroten;
dat dit gelet op de grootte en samenstelling van de Oudenburgse gemeenteraad niet onoverkomelijk
is;
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dat dit echter wel een aantal technische verduidelijkingen noodzakelijk maakt;
op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
in openbare vergadering;
na kennisname en bespreking;
na toelichting en beraad;
aangenomen met eenparigheid van stemmen;
besluit:
artikel 1: Er wordt een commissie opgericht die zal waken over de afstemming van het gemeentelijk
beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde
agentschappen van de gemeenten.
De samenstelling en de werking van de commissie worden geregeld overeenkomstig artikel 38 en
39 van het huishoudelijk reglement, behoudens de hierna vermelde afwijkingen.
artikel 2: De commissie is samengesteld uit alle leden van de gemeenteraad.
artikel 3: Raadsleden die hun fractie verlaten verliezen hun plaats in de commissie maar kunnen de
vergaderingen van de commissie wel nog bijwonen met raadgevende stem.
artikel 4: De voorzitter van de gemeenteraad zal tevens fungeren als voorzitter van de commissie,
op voorwaarde dat hij geen lid is van het college van burgemeester en schepenen. In voorkomend
geval zal bij gemeenteraadsbeslissing een nieuwe commissievoorzitter moeten worden aangeduid
onder de andere raadsleden. Tot zolang dient de voorzitter van de commissie als verhinderd te
worden beschouwd, en wordt hij vervangen naar analogie met de bepalingen van artikel 8, § 4,
tweede en derde lid, van het gemeentedecreet.

15. 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 Herlinde DEVRIENDT (Open VLD), vooraf schriftelijk meegedeeld via
elektronisch bericht op 23 april 2014 (ontvangen en geregistreerd op 24 april 2014)
1. Wat de afschaffing betreft van het busvervoer van de afdelingen van Vrije Basisschool Heilige
Familie (Oudenburg en Ettelgem) naar De Kikker (buitenschoolse kinderopvang), waarover ook
raadslid Marc GILLIAERT enkele vragen had, antwoordt schepen van kinderopvang Johan
TANGHE dat nu nog niet kan worden ingeschat wat de impact op het aantal kinderen (en op de
inkomsten) zal zijn; wel blijven de ouders de vrije keuze behouden. Hij geeft ook een aantal cijfers
mee. Tijdens de eerste drie maanden van 2014 werden gemiddeld 25 kinderen voorschools
opgevangen en 60 naschools. Sedert de plaatsing van de containerunits is het aantal kinderen
gelijk gebleven. Per 14 kinderen wordt voorzien in een begeleider. Dat de kinderen (tijdens de
winterperiode) te voet van de school naar de opvang worden gebracht vindt de schepen niet
dramatisch: beide locaties liggen op een boogscheut van elkaar, de verplaatsing gebeurt onder
toezicht van de begeleiders, en wat beweging in de buitenlucht zal de kinderen geen kwaad doen.
Verder bevestigt de schepen dat het gaat om een besparingsmaatregel (van 20.000 euro op
jaarbasis). In de praktijk wordt enkel de Heilige Familie getroffen, omdat alle andere scholen over
eigen vervoer beschikken; in feite werd deze school dus gedurende jaren verwend en bevoordeeld,
en dat kon volgens de schepen toch niet de bedoeling zijn. Samen met de directie van de betrokken
school wordt wel gekeken voor een gezamenlijke oplossing.
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2. Wat de onafgewerkte werf in de Bekestraat betreft deelt de burgemeester mee dat het gaat om
een onderaannemer van Infrax die in gebreke blijft. Dit werd reeds gemeld aan de
nutsmaatschappij.
3. Wat de slechte toestand van de Goedeboterstraat betreft (waarover ook raadslid Freddy
DECLERCK een vraag heeft ingediend) stelt de burgemeester dat er geen nodeloze kosten zullen
worden gedaan om de putten in de zijstroken te vullen; opgevulde putten worden immers binnen de
kortste keren toch weer uitgereden. De Goedeboterstraat is een landweg en niet geschikt voor druk
verkeer. Het voorzien van een beperkte toegang (plaatselijk verkeer) is niet afdwingbaar. Nog al te
vaak wordt de weg gebruikt als sluipweg. Het is de bedoeling om er een verkeersarme straat (met
uitwijkstroken) van te maken, zoals ook door de bewoners gewenst wordt. De aanleg zou
gefaseerd gebeuren in combinatie met de verschillende projecten die gepland staan (Agentschap
Wegen en verkeer, Infrax en Aquafin). Ondertussen zorgt de slechte toestand voor een ontradend
en snelheidsremmend effect.
B. Vraagstelling door raadslid Freddy DECLERCK (N-VA), vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op 20 april 2014 (ontvangen en geregistreerd op 22 april 2014)
1. Wat betreft de vervuiling van de waterloop ter hoogte van het bedrijf Verhelst (zie ook de vraag
gesteld tijdens de gemeenteraad van 27 maart 2014) antwoordt schepen van milieu Ulrike
VANHESSCHE dat het zwerfvuil ondertussen werd verwijderd. Het probleem van de illegale lozing
werd evenwel nog niet opgelost.
2. Zie A.3.
C. Vraagstelling door raadslid Marc GILLIAERT (N-VA), vooraf schriftelijk medegedeeld via
elektronisch bericht op 20 april 2014 (ontvangen en geregistreerd op 22 april 2014)
1. Wat het pesticidenreductiebeleid betreft verduidelijkt de burgemeester dat lokale besturen tegen
1 januari 2015 in principe volledig pesticidenvrij moeten werken. Dit geldt enkel voor het openbaar
domein. Voor bepaalde openbare terreinen werd een tijdelijke afwijking aangevraagd, en zal een
omvormingsprogramma worden ingediend.
2. Zie A.1.
- Tot slot antwoordt burgemeester Ignace DEREEPER nog op de vraag van raadslid Stefaan
REYNAERT, gesteld naar aanleiding van de bespreking van het verslag van de vorige raadszitting
(zie agendapunt 1), aangaande de huidige stand van zaken in het dispuut met het OCMW over de
gemeentelijke bijdrage. De burgemeester stelt dat de beslissing van de gouverneur zal worden
afgewacht. Het raadslid meent dat nu al moet worden gezocht naar een oplossing.
B. GEEN BESLOTEN VERGADERING
[De vergadering wordt gesloten om 20.59 uur.]

De secretaris

De voorzitter

