AGENDA MET TOELICHTING

De voorzitter van de gemeenteraad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de gemeenteraad in
zitting te vergaderen in de raadzaal van het administratief centrum in Eernegem op donderdag 19
december 2013 om 19.30u
* Er zijn 22 raadsleden aanwezig. 1 raadslid is verontschuldigd.

OPENBARE ZITTING
De punten 1 t/m 3 werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.
1. Goedkeuren verslag openbare zitting van 7 november 2013
2. Mededeling besluit Provinciegouverneur - goedkeuring jaarrekening OCMW 2012
De jaarrekening over het boekjaar 2012 van het O.C.M.W. werd definitief vastgesteld door de
Gourverneur van de Provincie op 20 november 2013. Dit besluit wordt ter kennisgeving meegedeeld
aan de gemeenteraad.
3. Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad in het kader van de
oprichting van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking, financiën en
beleidsplanning
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt aangepast aan de oprichting van de
gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking, financiën en beleidsplanning. Daartoe
werd paragraaf 2 van artikel 36 geschrapt en werd er een artikel 36bis toegevoegd.
Punt 4 werd aangenomen met 13 stemmen voor en 9 onthoudingen (Liberaal 2012, Spa en
NVA)
4. Goedkeuring meerjarenplan 2014 -2019 Kerkfabriek Sint Amandus Bekegem, Sint Medardus
Eernegem en Sint Michiel Ichtegem
De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken St.
Medardus-Eernegem, St. Michiel-Ichtegem en St. Amandus-Bekegem.
Punt 5 werd aangenomen met algemeenheid van stemmen
5. Goedkeuring wijziging meerjarenplan 2008 -2013 Kerkfabriek Sint-Michiel - Ichtegem
De raad dient zijn goedkeuring te verlenen aan het gewijzigde meerjarenplan 2008-2013 van de
kerkfabriek – Sint Michiel Ichtegem. Deze wijziging behelst een opname van 466.722,30 euro
investeringsontvangsten (waarvan 129.893,80 euro ten laste van het Ichtegemse gemeentebestuur)

en 572.737,83 euro in investeringsuitgaven. Deze bedragen zijn een verschuiving van dienstjaar 2011
naar 2013 en zijn nodig om betalingen te kunnen verrichten en ontvangsten te kunnen boeken.
Punt 6 werd aangenomen met 17 stemmen voor en 5 onthoudingen (Liberaal 2012)
6. Goedkeuren personeelsformatie en organogram
In het kader van de meerjarenplanning werd de personeelsformatie herbekeken. Ook het organogram
werd aangepast aan de overname van het LDC.
De punten 7 en 8 werden aangenomen met algemeenheid van stemmen
7. Verhoging percentage tweede pensioenpijler voor contractuelen
Het percentage wat betreft de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden wordt
verhoogd naar 2 procent van het pensioengevend jaarloon.
8. Afsluiten van de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en het OCMW van Ichtegem
betreffende de overdracht van het lokaal dienstencentrum naar het gemeentebestuur
Aangezien het nieuwe lokaal dienstencentrum gehuisvest wordt in ‘De Ster’ in Ichtegem, gebouwen
van het gemeentebestuur, en er een sterke samenwerking zal worden opgezet met de afdeling Vrije
Tijd, is het wenselijk om het lokaal dienstencentrum als dienst over te hevelen naar het
gemeentebestuur. Het personeel wordt mee overgezet met behoud van verworven rechten. Dit laatste
zorgt niet voor problemen aangezien de rechtspositieregeling van gemeente en OCMW bijna volledig
gelijklopend zijn. Dit besluit regelt de overdacht van het lokaal dienstencentrum van het OCMW naar
de gemeente.
Punt 9 werd aangenomen met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen (Liberaal 2012, Spa en
NVA)
9. Financiële dienst - Vaststelling Meerjarenplan 2014-2019 en Budget 2014
Het integrale gemeentebudget en de meerjarenplanning 2014-2019 worden in voorlezing - samen met
de agenda van de raad - overgemaakt aan de raadsleden.
Punt 10 werd aangenomen met 17 stemmen voor en 5 onthoudingen (Liberaal 2012)
10. Gemeentelijk belastingsreglement inzake de activeringsheffing op onbebouwde percelen
en kavels (2014-2019)
Als gemeente een goed woonbeleid voeren is moeilijk als men geen zicht heeft op de nog onbenutte
bouwpercelen in woongebieden van de gemeente. Het Register Onbebouwde Percelen kan een
uitstekend monitorinstrument vormen voor het woonbeleid, dit zowel voor de gemeenten als voor
Vlaanderen. In het Register Onbebouwde Percelen lijst de gemeente op welke onbebouwde percelen
nog in aanmerking komen voor bebouwing en waar deze zich in de gemeente situeren.

Om deze gronden te activeren heft het gemeentebestuur van Ichtegem een belasting op niet
bebouwde percelen. Deze heffing bedraagt € 0,5 per vierkante meter met een minimum van € 125 per
perceel.
Het reglement is samen met het stadsbestuur van Gistel en Oudenburg opgemaakt, dit in het kader
van de intergemeentelijke samenwerking wonen (Woonpunt).
De Punten 11 en 12 werden aangenomen met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen (Liberaal
2012, Spa en NVA)
11. Algemene gemeentebelasting 2014 - 2019
Met ingang van het dienstjaar 2014 en voor een periode die eindigt op 31 december 2019 wordt een
jaarlijkse algemene gemeentebelasting gevestigd. De algemene gemeentebelasting is verschuldigd :
1. Door elk gezin dat als zodanig ingeschreven is in de bevolkingsregisters of het
vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente als hebbende er zijn
hoofdverblijfplaats op 1 januari van het dienstjaar.
Onder gezin dient verstaan te worden ;
a. hetzij een persoon die alleen leeft
b. hetzij een vereniging van twee of meer personen die , al dan niet door familiebanden
gebonden , gewoonlijk éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven.
2. Door natuurlijke en rechtspersonen die op 1 januari van het dienstjaar , als hoofdactiviteit of als
bijkomende activiteit, op het grondgebied van de gemeente, een dienstverlenend , nijverheids-,
landbouw-, veeteelt-, tuinbouw – of handelsbedrijf exploiteren, of een vrij beroep of een
zelfstandige activiteit uitoefenen ( economische activiteiten ) alsook rechtspersonen waarvan de
maatschappelijke zetel gelegen is op het grondgebied van ICHTEGEM en hun exploitatie hebben
buiten de gemeente, hierna genoemd economische entiteiten.
De belasting wordt als volgt vastgesteld per belastingplichtige:
Categorie 1 : 25 euro voor ;
•

De persoon die als enige meerderjarige gedomicilieerd is op de woonentiteit

•

Het gezinshoofd of iemand die deel uitmaakt van het gezin dat op 1 januari voorkomt in het
bestand van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in toepassing van het
K.B. van 16.04.1997.

Categorie 2 : 55 euro voor : Het gezinshoofd dat op 1 januari niet behoort tot de categorie 1.
Categorie 3 : de economische entiteiten :
a) landbouw en – veeteeltbedrijven
•

forfaitair

95 euro

b) overige
De belasting wordt vastgesteld rekening houdend met de belastbare oppervlakte van de vestiging:
•

Tot en met een belastbare oppervlakte van 249 m2

95 euro

•

Tot en met een belastbare opp.van 250 tot 999 m2

250 euro

•

Tot en met een belastbare opp. Van 1.000 tot 2.999 m2

300 euro

•

Vanaf 3.000 m2 en meer

350 euro

Vrijstellingen
Van de belasting op de economische entiteiten zijn vrijgesteld :
a. de publiekrechterlijke rechtspersonen
b. de onderwijsinstellingen
c.

erkende Ichtegemse verenigingen

d. de nachtwinkels
Economische entiteiten welke nieuw worden opgestart worden vrijgesteld van de belasting voor het
volledige dienstjaar vanaf 1 januari van het jaar volgend na de opstart van de economische entiteit.
De belasting op de economische entiteiten is niet cumuleerbaar met de gezinsbelasting . Indien het
gezinshoofd of iemand die deel uitmaakt van het gezin valt onder de aanslag van de economische
entiteiten vervalt de aanslag van de gezinsbelasting.
De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens volgende formule: (basistarief x nieuw indexcijfer) /
aanvangsindexcijfer.
12. Gemeentebelastingen - Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2014
Het bedrag wordt vastgesteld op 1700 opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Punt 13 werd aangenomen met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen (Liberaal 2012)
13. Gemeentebelastingen - Aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting aanslagjaar 2014
De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting wordt bepaald op 7,7% zoals vorig jaar.
Punt 14 werd aangenomen met 13 stemmen voor, 7 stemmen tegen (Liberaal 2012 en Spa) en 2
onthoudingen (NVA)
14. Retributie inname openbaar domein en uitlenen parkeerverbodsborden - 2014-2019
Voor de termijn, ingaande op 1 januari 2014 eindigend op 31 december 2019, wordt een retributie
geheven voor het uitlenen van parkeerverbodsborden. Daarnaast blijft de retributie voor inname
openbaar domein behouden.

De punten 15 t/m 19 werden aangenomen met algemeenheid van stemmen
15. Belastingsreglement op nachtwinkels-2014-2019
Met ingang van 1 januari 2014 wordt er voor een termijn van 6 jaar (31 december 2019) zowel een
openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied
van ICHTEGEM.
Deze bedraagt:
- Openingsbelasting = 2500 euro
-Jaarlijkse belasting = 1250 euro
Onder nachtwinkels worden verstaan, elke winkel die in algemene voedingswaren en
huishoudartikelen handelt en tussen 18 uur en 7 uur open is, zoals bedoeld in de wet van 10
november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening en ongeacht of
alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn.
Dit belastingreglement werd reeds vastgesteld in zitting van 20 december 2012, maar wordt hierbij
hernomen omwille van opmerkingen vanwege het Agentschap voor Binnenlands Bestuur in kader van
het bestuurlijk toezicht overeenkomstig artikel 253 §1,3° van het Gemeentedecreet.
Er worden enkel een aantal begrippen en termen aangepast, doch de tarieven blijven gelijk.

16. Retributie betreffende de plaatsrechten op de vrijdagmarkt in Ichtegem-deelgemeente
Eernegem en de afname van elektriciteit door marktkramers voor de periode 2014-2019
Deze retributie blijft behouden, zijnde 0,5 euro per m² ingenomen oppervlakte, waarbij elk gedeelte
van een vierkante meter wordt beschouwd als een volledige vierkante meter. Er geldt een
minimumtarief van 6,5 euro/etmaal.
Er wordt een gemeentelijke retributie gevorderd (periode 2014-2019) van de vaste en toevallige
marktkramers die stroom afnemen van de geplaatste schakelkasten ter gelegenheid van de
vrijdagmarkt te Ichtegem, deelgemeente Eernegem. Dit wordt vastgesteld op 1 euro per etmaal voor
hen die stroom afnemen voor verlichting of lichte machines, 1,5 euro per etmaal voor hen die stroom
afnemen voor diepvriezers en 2,5 euro per etmaal voor hen die stroom afnemen voor zware motoren.
17. Gemeentebelasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van taxidiensten - 2014 2019
Met ingang van 1 januari 2010 werd per jaar een gemeentebelasting geheven op voertuigen bestemd
voor de exploitatie van taxidiensten. Deze belasting is onderhevig aan veranderingen bij de Vlaamse
overheid. Die belasting bedraagt 250 euro per jaar per voertuig. Dit bedrag wordt aangepast volgens
de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

18. Retributie op de ontgravingen en op de begraving in niet-vergunde grond van nietinwoners periode 2014-2019
Er wordt voor de periode van 6 jaar (2014-2019) een contante retributie gevestigd op alle
ontgravingen van 250 euro per lijkkist of urne, met uitzondering van die der behoeftigen, of deze door
de rechterlijke of bestuurlijke overheden bevolen. Evenwel worden de burgers en militairen die voor
het vaderland sneuvelden, van deze retributie vrijgesteld. Er wordt eveneens een contante retributie
gevestigd op de begrafenis in niet-vergunde grond van personen die buiten het grondgebied der
gemeente overleden zijn, niet geboren zijn in de gemeente, en er noch hun woonst noch hun verblijf
hebben, ten bedrage van 250 euro.
19. Gemeentebelasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder periode 1 januari 2014 - 31 december 2019
Met ingang van 1 januari 2010 werd per jaar een gemeentebelasting geheven op voertuigen bestemd
voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Deze belasting
wordt hernomen voor de periode 2014-2019 en is onderhevig aan veranderingen bij de Vlaamse
overheid. Die belasting bedraagt 250 euro per jaar per voertuig. Dit bedrag wordt aangepast volgens
de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Punt 20 werd aangenomen met 15 stemmen voor en 7 stemmen tegen (Liberaal 2012 en Spa)
20. Retributie op het leveren van administratieve prestaties 2014-2019
Als vergoeding voor bepaalde administratieve prestaties dient een retributie betaald te worden.
•

Op de afgifte van allerlei getuigschriften en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand en de
bevolkingsregisters, die met de post moeten worden verstuurd :
5 euro per getuigschrift of uittreksel.

•

Op de afgifte van de elektronische identiteitsdocumenten aan Belgische kinderen onder de 12 jaar in
toepassing van het K.B. van 18 oktober 2006 :
6 euro.

•

Op de afgifte van de elektronische identiteitskaarten in toepassing van het K.B. van 25 maart 2003:
17 euro

•

Op de afgifte van de elektronische vreemdelingenkaarten: 17 euro.

•

Een elektronische identiteits- of vreemdelingenkaart die moet worden afgeleverd volgens de zeer
dringende procedure, dit is de aanvraag vóór 15 uur op een bepaalde dag en de bijhorende
aflevering de tweede werkdag nà het oppikken van de zeer dringende aanvraag (dit is op de dag zelf
van de aanvraag) : 186 euro. Voor de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de 12
jaar (de zogenaamde Kids-ID) geldt hiervoor ene verminderd tarief van 178 euro.

•

Een elektronische identiteits- of vreemdelingenkaart die moet worden afgeleverd volgens de
dringende procedure, dit is de aanvraag vóór 15 uur op een bepaalde dag en de bijhorende
aflevering de tweede werkdag na het oppikken van de dringende aanvraag (dit is op de werkdag nà
de aanvraag) : 119 euro. Voor de elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de 12 jaar
(de zogenaamde Kids-ID) geldt hiervoor een verminderd tarief van 111 euro.

•

Op de afgifte, de duurverlenging, de vernieuwing of de vervanging van immatriculatieattesten voor
vreemdelingen : 1,5 euro.

•

Op de afgifte van identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen beneden 12 jaar in toepassing van
het K.B. van 10 december 1996 :


het identiteitsstuk (wettelijk aan te maken door gemeente na geboorte bij eerste
inschrijving in bevolkingsregister of in het wachtregister) :

•



eerste exemplaar gratis, inclusief gratis plastiek etui;



1,25 euro voor alle andere exemplaren.

Op de afgifte van trouwboekjes: 25 euro. Deze belasting dekt terzelfdertijd de afgifte van het
huwelijksattest dat in het boekje bevat is.

•

Op de afgifte van reispassen (paspoorten): 84 euro voor een reispas met een duurtijd van 5 jaar, voor
aanvragers ouder dan 18 jaar.”

•

Op het afleveren van huisnummers: 2 euro per nummer

•

Op het afleveren van allerhande kopies: 0,25 euro per exemplaar

•

Op de afgifte van adressen- of andere gegevenslijsten: 30 euro per lijst op papier en 40 euro indien
het een lijst op kleefetiketten betreft.

De punten 21, 22 en 23 werden aangenomen met algemeenheid van stemmen
21. Opheffing subsidiereglement restauratie van veldkapellen
Dit reglement, dat inging vanaf 1 januari 2001 heeft in de eerste jaren van zijn bestaan zijn
deugdelijkheid bewezen, waardoor een aantal veldkapellen effectief zijn gerestaureerd. De laatste
jaren echter zijn er geen aanvragen meer binnengekomen, zodat het nut van het reglement
momenteel kan worden betwijfeld. De huidige restauraties kennen daarenboven een dergelijke
omvang dat de middelen voorzien in dit reglement niet langer voldoende zijn om als incentive te
fungeren.
22. Hertoetreding Ginter 2014-2019
Het voorliggende beleidplan voor Ginter 2014-2019 voorziet in een meer productgerichte,
pragmatische aanpak van een intergemeentelijke samenwerking. Hierdoor lijkt een herinstap van de
gemeente Ichtegem in het samenwerkingsverband een interessante optie. Het samenbrengen van
gelden, die door de hogere overheid worden verdubbeld, levert trouwens acties op die de draagkracht
van de eigen gemeente ver te boven gaan. Daarenboven krijgt Ichtegem door de nieuwe
geografische samenstelling een centraal karakter, wat de mogelijkheden zeker verhoogt.

23. Belasting op de openbaarmaking van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen
en verkavelingsvergunningen 1 januari 2014 - 31 december 2019
Voor een termijn van 6 jaar, ingaande op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019, wordt
een contante belasting geheven op de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en
verkavelingsvergunningen die onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.
Deze contante belasting bedraagt 100 euro per openbaar onderzoek dat uitgevoerd wordt in het kader
van een bouwaanvraag of een verkavelingsaanvraag.

Punt 24 werd aangenomen met 13 stemmen, 7 stemmen tegen (Liberaal 2012 en Spa) en 2
onthoudingen (NVA)
24. Retributie op de aanvraag tot afgifte van documenten uitgaande van de dienst
grondgebiedzaken - periode 1 januari 2014 - 31 december 2019
Voor een termijn ingaande op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019, wordt een retributie
geheven op de aanvraag tot afgifte van documenten uitgaande van de technische dienst en de dienst
ruimtelijke ordening.
De retributie is verschuldigd door de persoon of de rechtspersoon die de aanvraag doet.
De retributie wordt vastgesteld als volgt :
* 50 euro voor een aanvraag tot afgifte van een stedenbouwkundig attest of een stedenbouwkundige
vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat, voor terreinaanlegwerken of
technische werken;
* 75 euro voor een aanvraag tot afgifte van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een
uitgebreide dossiersamenstelling vereist is, bij meerdere woongelegenheden, + 75 euro per
bijkomende wooneenheid;
* 75 euro voor een aanvraag tot afgifte van een verkavelingvergunning (ook wijziging) zonder nieuwe
wegeninfrastructuur , bij meer dan 1 lot + 75 euro per bijkomend lot of, ingeval van wijziging, per
nieuw lot;
* 150 euro voor een aanvraag tot afgifte van een verkavelingsvergunning met nieuwe
wegeninfrastructuur bij meer dan 1 lot + 75 euro per bijkomend lot of, ingeval van wijziging, per nieuw
lot;
* 50 euro voor een aanvraag tot afgifte van een stedenbouwkundig attest;
* 75 euro voor een aanvraag tot afgifte van vastgoedinformatie,
* 50 euro voor een aanvraag tot afgifte van een verklaring met stedenbouwkundige inlichtingen
(vastgoedinformatie);
* 20 euro voor het indienen van een melding;

* 250 euro voor een aanvraag tot afgifte van een planologische attest, zonder opmaak van ruimtelijk
uitvoeringsplan en 1.500 euro voor een aanvraag tot afgifte van een planologisch attest met opmaak
van ruimtelijk uitvoeringsplan.
De punten 25 t/m 28 werden aangenomen met algemeenheid van stemmen
25. Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein 2014, 2015 en 2016
Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein wordt
hernieuwd vanaf 1 januari 2014 tot 31 december 2016.
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan
permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing
van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn : alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun
aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-,
e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-,
hemel- en afvalwater, warm water, brandstof, telecommunicatie, radiodistributie en kabeltelevisie, de
transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan
aangesloten worden, alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden
eveneens aanzien als nutsvoorzieningen.
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,00 euro, voor
werken in voetpaden 1,50 euro en voor werken in aardewegen 0,90 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen
bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermelde
bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3m², wordt per kalenderjaar een retributie
geheven van 1 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder
als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt
op het grondgebied van de gemeente.
Deze retributie is verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij
vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de
gemeente.

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
26. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW's en politiezones van gas voor hun
installaties en gebouwen
Het is de bedoeling om een gunningprocedure te organiseren voor een samengevoegde opdracht van
levering van gas ten behoeve van de gemeente, de politiezone en het O.C.M.W. voor een periode
vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2017.
27. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW's en politiezones van elektrische
energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting
Het is de bedoeling om een gunningprocedure te organiseren voor een samengevoegde opdracht van
levering van elektrische energie ten behoeve van de gemeente, de politiezone en het O.C.M.W. en
voor de openbare verlichting voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig
leveringscontract tot en met 31 december 2017.
28. Wegenis- en Rioleringswerken in de verkaveling Stationsstraat ('site Sanders') te Eernegem
(wijziging). Aanvaarding van het wegtracé (ref.: V/2013/6)
Op 8 januari 2013 werd een vergunning afgeleverd aan de bvba Bouwonderneming Gino Feys voor
het realiseren van een verkavelingen langs de Stationsstraat in Eernegem. Het wegtracé werd
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 oktober 2012. Er wordt een wijziging van
verkaveling aangevraagd, waardoor het wegtracé ook wijzigt. Het nieuwe wegtracé en de inrichting
van de openbare ruimte moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
Punt 29 werd aangenomen met 20 stemmen voor en 2 onhoudingen (NVA)
29. Levering en plaatsing van 2 staande wippen nabij de Stationsput in Eernegem.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Er worden 2 nieuwe staande wippen voorzien op een gemeentelijk terrein nabij de Stationsput in
Eernegem. De raming bedraagt 33.057,85 euro excl. btw of 40.000,00 euro incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

Punt 30 werd aangenomen met 13 stemmen voor en 9 onthoudingen (Liberaal 2012, Spa en
NVA)
30. Afschaffing wedstrijdreglement toekenning prijs van 1850 euro voor de renovatie of
nieuwbouw van kleinhandelszaken
Sinds de goedkeuring van het wedstrijdreglement in 2002 werd de prijs een aantal keer toegekend. Bij
de bespreking van de mogelijke besparingsmaatregelen werd beslist om dit wedstrijdreglement af te
schaffen. Vanaf 2014 wordt er op het budget geen krediet meer voorzien voor deze prijs.

Punt 31 werd aangenomen met algemeenheid van stemmen
31. Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op
daartoe niet voorziene plaatsen - 2014-2019
Er wordt voor een zes jaar, beginnend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019, ten
voordele van de gemeente een contante gemeentebelasting geheven op het weghalen en verwijderen
van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen. Deze belasting wordt
behouden op 250 euro per speciale ophaalbeurt.
Punt 32 werd aangenomen met 15 stemmen voor en 7 stemmen tegen (Liberaal 2012, Spa)
32. Retributie op de aanvragen tot het openen van meldingsplichtige of vergunningsplichtige
inrichtingen - 2014-2019
Voor een termijn van 6 jaar blijft een retributie geheven op de aanvragen tot het openen van
meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen. Deze is verschuldigd zowel voor de meldingen,
hetzij aanvragen tot het openen van een nieuwe inrichting, als voor de meldingen hetzij aanvragen tot
verandering of hernieuwing van de machtiging. Deze retributie bedraagt:
* 35 euro voor de inrichtingen van derde klasse (meldingsplicht);
* 100 euro voor de inrichtingen van tweede klasse en ioniserende stralingen 2e klasse;
* 375 euro voor de inrichtingen van eerste klasse. Indien een MER-studie moet worden uitgevoerd,
wordt dit bedrag verhoogd met 300 euro tot 675 euro;
De punten 33 en 34 werden aangenomen met 13 stemmen voor, 7 stemmen tegen (Liberaal
2012 en Spa) en 2 onthoudingen (NVA)
33. Retributie op de verkoop van plastieken huisvuilzakken - 2014 - 2019
Voor de jaren 2014-2019 wordt de kostprijs van de huisvuilzakken behouden.
De kostprijs van de huisvuilzakken bedraagt:
* grote grijze huisvuilzakken – 60L: 1,40 euro per stuk, zijnde 28 euro per verpakking van 20 stuks,
* kleine grijze huisvuilzakken – 30L: 0,70 euro per stuk, zijnde 14 euro per verpakking van 20 stuks,
* grote oranje huisvuilzakken (enkel voor KMO’s en zelfstandigen) – 60L: 1,40 euro per stuk, zijnde 28
euro per verpakking van 20 stuks.
Ieder gezinshoofd met minstens drie personen, buiten de echtgenote, ten laste heeft recht op 20 grote
grijze huisvuilzakken gratis per aanslagjaar.
Personen die incontinent zijn hebben recht op 20 grote grijze huisvuilzakken gratis/kalenderjaar (60L),
mits voorlegging van een doktersattest.

34. Retributie op het aanvoeren van afvalstoffen op het gemeentelijk containerpark door
particulieren en KMO-bedrijven - 2014-2016
De kostprijzen voor de aanvoer van verschillende afvalfracties blijven behouden voor de periode
2014-2016, nl.:
Voor particulieren:
•

houtafval:4 euro per m³ - aanrekening zal gebeuren per 1/4m³ - met een maximum aanvoer
van 1m³/dag

•

tuinafval: 4 euro per m³ - aanrekening zal gebeuren per 1/4m³ - met een maximum aanvoer
van 2m³/dag

•

restafval: 8 euro per m³ - aanrekening zal gebeuren per ¼ m³ - met een maximum aanvoer
van 1m³/dag

•

bouwafval:16 euro voor een aanvoer van 1m³ - aanrekening zal gebeuren per 1/4m³ maximum aanvoer van 1m³/dag

•

asbest: gratis max. 8 platen/dag

•

inert stort klasse III: 32 euro per m³ - aanrekening zal gebeuren per 1/4m³ -met een maximum
van 1/2m³/dag

Voor particulieren en KMO-bedrijven
•

eenpersoonsmatras 1 euro, tweepersoonsmatras 2 euro

•

zetel eenpersoon 1 euro, zetel tweepersonen 2 euro, etc…

•

grofhuisvuil op afroep 25 euro per 2m³ (12,50 euro WIGW of gerechtigden omnio-statuut) tot
4m³: 50 euro (25 euro WIGW of gerechtigden omnio-statuut)

•

compostvat 15 euro

•

compostbak 30 euro

KMO-bedrijven
•

afvalstromen door het bedrijf (brandbaar, hout, vervuild papier, …) 8 euro per m³ aanrekening zal gebeuren per m³ - met een maximum aanvoer van 2m³/dag

•

Isomozakken 6 euro per stuk

De Punten 35 en 36 werden aangenomen met algemeenheid van stemmen
35. Toelagereglement betreffende de aanleg van kleine landschapselementen (KLE)
Het gemeenteraadsbesluit van 04 september 2003 betreffende het gemeentelijk toelagereglement
i.v.m. de aanleg en het onderhoud van kleine landschapelementen wordt per 1 januari 2014
opgeheven.

Vanaf 1 januari 2014 wordt er enkel nog een toelage gegeven voor de aanplant van welomschreven
streekeigen kleine landschapelementen. De bedragen van de toelage blijven behouden, met een
maximum van 200 euro per jaar.
36. Gemeentebelasting op leegstaande woningen en gebouwen en tweede verblijven (20142019)
Het leegstandsreglement is geëvalueerd samen met het stadsbestuur van Gistel en Oudenburg. Er
zijn hoofdzakelijk een aantal wijzigingen aangebracht bij de vrijstellingen: eenvoudiger procedure bij
renovatie (artikel 19), naast psychiatrische instelling ook vrijstelling voor penitentiaire instelling (artikel
16), toevoeging van bewindvoerder, voogd of curator (artikel 15).
Het reglement beschrijft de procedure en de vrijstellingsgronden:
•

Het bedrag van de eerste belasting wordt vastgesteld op 1.500 euro per belastbaar gebouw
en/of woning. Bij een appartementsgebouw wordt elke afzonderlijke woongelegenheid als een
woning beschouwd.

•

Het bedrag van de volgende belasting is gelijk aan het resultaat van de volgende formule: het
bedrag van de eerste belasting vermenigvuldigd met (x+1) waarbij x = het aantal periodes van
12 maanden dat het gebouw en/of de woning zonder onderbreking is opgenomen op het
leegstandsregister.

•

Het maximumbedrag is 7.500 euro.

De belangrijkste wijziging is de integratie van het reglement tweede verblijven in het reglement
leegstand. Een woning waarvoor geen inschrijving is in één van de bevolkingsregisters is ofwel een
leegstaande woning ofwel een tweede verblijf. De eigenaar / gebruiker moet het gebruik als tweede
verblijf zelf aantonen. Voor tweede verblijven wordt de jaarlijkse heffing vastgelegd op 750 euro.

Punt 37 werd aangenomen met 18 stemmen voor en 4 stemmen tegen (NVA en Spa)
37. Afschaffing reglement voor de toekenning van een gemeentelijke premie op de
verbeterings- of aanpassingspremie of renovatiepremie, toegekend door de Vlaamse overheid
van 2 juli 2009
Het reglement wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2014, maar een overgangsmaatregel is
noodzakelijk. Wie nog in 2013 de Vlaamse premie aanvraagt, heeft de informatie gekregen (website,
Woonpunt, SVK Woondienst JOGI, Sociaal Huis,…) dat er ook een gemeentelijke aanvullende premie
is. Dus het reglement blijft geldig voor wie in 2013 de Vlaamse premie heeft aangevraagd. De
gemeentelijke premie kan aangevraagd worden tot en met 30 september 2014.

Punt 38 werd aangenomen met 13 stemmen voor, 7 stemmen tegen (Liberaal en Spa) en 2
onthoudingen NVA
38. Goedkeuring budget OCMW 2014 en meerjarenplan OCMW 2O14-2019
Dit punt werd gunstig geadviseerd in het schepencollege van 3 december 2013 en zal ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de OCMW-raad op 17 december 2013. Dit dient ook door de gemeenteraad
goedgekeurd te worden. De gemeentelijke toelage bedraagt:
Boekjaar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

GB

1350000,00

1305400,00

1342789,00

1389786,62

1438429,15

1488774,17

BESLOTEN ZITTING
39. Goedkeuring verslag vorige besloten zitting van7 november 2013

