
Gemeenteraad van Liedekerke 2017-12-14

Notulen van de vergadering van de Gemeenteraad

van 2017-12-14

De voorzitter heeft de gemeenteraad van Liedekerke bijeengeroepen. De gemeenteraadsleden
hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 6 december 2017. Op dezelfde
datum zijn de voorstellen van beslissing en de bijlagen bij de agenda ter beschikking gesteld van
de raadsleden op het extranet van de gemeentelijke website.

Aanwezig de dames en heren:
Etienne Schouppe, voorzitter;
Luc Wynant, burgemeester;
Dirk Lodewijk, Dorette Heymans, Hans Eylenbosch, Steven Van Linthout, Johnny
Van Droogenbroeck, Roel Guldemont, schepenen;
Willy Rossignol, Hugo Asselman, Patrick Asselman, Rita Triest, Vanessa De Bolle, Katia Segers,
Johnny De Brabanter, Berdien Van Den Abeele, Sonja De Leeuw, Kasper Daem, Piet
Van den Borre, Peter Pauwels, Günther Bockstal, Carla Van den houwe, gemeenteraadsleden;
Marc Mertens, gemeentesecretaris.

Afwezig de dame en heer:
Christel Van den Borre (verontschuldigd), Lander Van Leuven (verontschuldigd), raadsleden.

De gemeenteraad is vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis in openbare zitting. De
bespreking van alle punten van de agenda gebeurt in openbare vergadering.

De notulen van de vorige vergadering en de ontwerpbesluiten van de op de agenda ingeschre-
ven punten werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking
gesteld van de gemeenteraadsleden op het extranet van de gemeentelijke website.

De notulen van de vorige vergadering en de dossiers van de op de agenda ingeschreven punten
lagen in het gemeentehuis ter inzage van de gemeenteraadsleden vanaf de verzending van de
oproeping voor deze vergadering.

De heer Etienne Schouppe zit de gemeenteraad voor. De voorzitter opent de vergadering om
20.00 uur. De heer Marc Mertens, gemeentesecretaris, stelt de notulen op.

01 Agenda — Punt toe te voegen op verzoek van een gemeenteraadslid
(NDC 172.2:504.3)

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 22;

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, in het bijzonder artikel 4;

Gelet op het voorstel van de heer Kasper Daem, gemeenteraadslid, bezorgd aan de gemeente-
secretaris op 2 december 2017;

Aan de agenda van de gemeenteraadszitting van heden wordt het volgende punt toegevoegd:

41 European Disabilty Card

02 Agenda — Punten toe te voegen wegens spoedeisendheid
(NDC 172.2:504.3)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;
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Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 29;

Overwegende dat het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 21 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Christel
Van den Borre, Carla Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant;
Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck;
Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den
Abeele, Piet Van den Borre, Lander Van Leuven;
Patrick Asselman, Peter Pauwels;
Vanessa De Bolle;
hebben tegen gestemd: niemand;
hebben zich onthouden: niemand;

Besluit:

Enig artikel.
Aan de agenda van de gemeenteraadszitting van heden worden de volgende punten toege-
voegd:

14' Belastingen — Kohierbelasting verwaarloosde woningen en gebouwen — Aanslagjaar 2018

42 TMVW — Raad van bestuur — Voordracht kandidaat

43 TMVW — Regionaal Adviescomité Vlaams-Brabant voor domeindiensten — Voordracht
kandidaat

44 TMVS — Raad van bestuur — Voordracht kandidaat

03 Mededelingen — Vragen en antwoorden

De voorzitter doet aan de gemeenteraadsleden de volgende mededelingen:

1. Volgende vergadering van de gemeenteraad: donderdag 25 januari 2018 om 20.00 uur

2. Raadslid Peter Pauwels verlaat de Open VLD-fractie en zetelt voortaan als onanfhankelijke in
de gemeenteraad

3. Uitnodiging eindejaarsdrink na de zitting van de gemeenteraad van vanavond met uitreiking
door de Minaraad van de Blote Voetafdruk aan personen die een bijzondere bijdrage heb-
ben geleverd inzake natuur, milieu of CO2 uitstoot

4. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie personeel gemeentebestuur & OCMW: dinsdag 2 januari
2017 om 09.30 uur

5. Provincie Vlaams-Brabant — Toespraak van de gouverneur voor de provincieraad op 2017-
10-10 "De lokroep van smart city /smart region"

6. Handelskernversterking — Subsidie voor initiatieven

7. ILvA — Notulen directiecomité 2017-11-14

8. TMVW — Verslag directiecomité aanvullende punten 2017-06-20

9. TMVW — Verslag regionaal directiecomité domeindiensten Vlaams-Brabant 2017-10-19

Vragen van de gemeenteraadsleden en antwoorden van het college van burgemeester en
schepenen

04 Inter-Regies — Uittreding
(NDC 901:81/82/848)
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De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;

Gelet op de brief van Infrax West van 6 november 2017 waarin de gemeente formeel gevraagd
wordt om de uittredingsprocedure uit Inter-Regies op te starten;

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van cvba Inter-Regies met één aandeel ter waarde
van 24,79 euro;

Overwegende dat sedert de oprichting van Infrax in 2006 de bijdrage van Inter-Regies vanuit
oogpunt van de Vlaamse deelnemers beperkt werd; dat de operationele activiteiten intern
binnen Infrax werden georganiseerd en er daardoor minder beroep moest gedaan worden op
Inter-Regies;

Overwegende dat in 2014 de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
(VREG) de bevoegde regulator werd, waardoor overleg met Brussel en Wallonië binnen Inter-
Regies niet langer een directe noodzaak vormde;

Overwegende dat Infrax cvba en Eandis System Operator cvba momenteel de nodige voorbe-
reidingen treffen om in de toekomst als één gefuseerde vennootschap verder op te treden voor
hun opdrachthoudende verenigingen; dat de formalisering en realisatie van de fusie tussen
beide werkmaatschappijen, onder voorbehoud van het verkrijgen van een gunstige beoordeling
door de Belgische Mededingingsautoriteiten, gepland is in de loop van juni 2018; dat de ver-
smelting van beide bedrijven een hertekening van de huidige structuren betekent met effect op
het deelnemerschap en de vertegenwoordiging binnen koepelorganisaties; dat in dit kader en
aansluitend bij de Visienota van de Vlaamse Regering, in combinatie met de verdere regionali-
sering van het energielandschap, deelname aan structurele nationale overlegplatformen zoals
Inter-Regies en Intermixt niet langer noodzakelijk is;

Overwegende dat de uittreding uit Inter-Regies een beperkte impact heeft voor de gemeente;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeente treedt uit uit cvba Inter-Regies.
De uittredingsprocedure die daartoe moet leiden zal opgestart worden na 1 januari 2018.

Artikel 2.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de nodige beslissingen te
nemen tot uitvoering van deze principebeslissing, zoals onder meer de aanstelling van een
expert in het kader van de uittredingsprocedure en het verlenen van volmacht aan Infrax om
namens het gemeentebestuur de beslissing tot uittreding aan Inter-Regies te betekenen.

Artikel 3:
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit beslissing zal worden bezorgd aan het
secretariaat van Infrax West.

05 Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen — Samenwerkingsover-
eenkomst
(NDC 901.03:580.6)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;

Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzig-
de financiering van de provincies;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 mei 2007 — PISAD — Samenwerking;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2017 — PISAD — Oprichting overlegorgaan;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met het CGG ZOV aangaande de inkanteling van de
activiteiten van PISAD;

Overwegende dat de provinciebesturen vanaf 1 januari 2018 geen persoonsgebonden be-
voegdheden meer mogen uitoefenen;

Overwegende dat de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met het
Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak Van Drugsmisbruik (PISAD);

Overwegende dat PISAD qua juridische vorm een PIVA is (“Provinciaal Intern Verzelfstandigd
Agentschap”); dat PISAD als dusdanig niet kan blijven bestaan, maar met ingang van 1 januari
2018 moet overgedragen worden naar een andere juridische structuur;

Overwegende dat de Raad van Advies van PISAD tijdens de vergadering van 9 november 2016
meerdere pistes voor mogelijke toekomstige juridische structuren heeft onderzocht, waarbij de
voorkeur meer specifiek uitging naar de oprichting van een nieuw intergemeentelijk samenwer-
kingsverband tussen de 19 gemeentebesturen die bij PISAD zijn aangesloten;

Overwegende dat de 19 gemeentebesturen daartoe een "overlegorgaan" hebben opgericht, dat
het nodige onderzoeksmateriaal heeft verzameld, en een concrete "informatiebundel" had
uitgewerkt; dat de voornaamste nadelen aan deze piste waren:
– dat de Vlaamse overheid géén structurele, langdurige subsidiëring van dit intergemeentelijk

samenwerkingsverband kon garanderen;
– dat de "overheadkosten" van deze structuur behoorlijk zwaar en duur zouden zijn;
– dat de twee voorgaande argumenten hoogstwaarschijnlijk op korte en lange termijn tot een

aanzienlijke stijging van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage zouden leiden;

Overwegende dat om die redenen de Raad van Advies van aan het provinciebestuur heeft
geadviseerd om de piste van uitkanteling naar het CGG ZOV (Centrum voor Geestelijke Gezond-
heidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen vzw) te verkiezen boven een nieuw op te richten intergemeen-
telijk samenwerkingsverband;

Overwegende dat de Deputatie van Oost-Vlaanderen principieel beslist heeft dat de uitkante-
ling van PISAD best naar het CGG ZOV kan gebeuren; dat de voornaamste voordelen aan deze
piste zijn:
– dat de Vlaamse overheid het verevende bedrag van 350 000 euro structureel kan veranke-

ren binnen de enveloppefinanciering van het CGG ZOV, dat door Vlaanderen sowieso for-
meel erkend is én gesubsidieerd wordt binnen de geestelijke gezondheidszorg;

– dat de "overheadkosten" van deze structuur voor PISAD relatief laag zijn, omdat het CGG
ZOV reeds beschikt over een leidinggevende structuur en een administratieve ondersteu-
ning;

– dat er een totaal nieuwe, eenvoudige, transparantere en goedkopere berekeningswijze kan
uitgewerkt worden voor de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van de aangesloten gemeente-
besturen;

Overwegende dat het de bedoeling is om de bestaande dienstverlening van PISAD zoveel
mogelijk te continueren; dat die dienstverlening ook in de toekomst zal bestaan uit:
1° Preventieactiviteiten in alle graden van het secundair onderwijs en de derde graad van het

basisonderwijs;
2° Individuele begeleidingstrajecten van jongeren die experimenteel of beginnend druggebruik

vertonen ("vroegdetectie en vroeginterventie");
3° Beleidsondersteuning: alle andere activiteiten die PISAD in het kader van drugbeleid uitvoe-

ren op het grondgebied van de gemeente (bijvoorbeeld de organisatie van het lokaal drug-
overleg, preventieactiviteiten bij lokale evenementen, mee een lokaal beleid helpen uitwer-
ken, overleg met de politie en/of OCMW, informatieverschaffing via adviesraden, enz.);

Overwegende dat na het inwinnen van de nodige informatie en na grondig intern overleg de
Raad van Bestuur van het CGG ZOV principieel beslist heeft dat men bereid is om PISAD op 1
januari 2018 binnen de organisatie en structuur te laten inkantelen; dat daarbij het CGG ZOV
zich engageert om de continuïteit van de huidige dienstverlening ook in de toekomst maximaal
verder te zetten; dat dit concreet betekent:
– dat er op 1 januari 2018 zeven personeelsleden van het huidige PISAD zullen starten binnen

het CGG ZOV met een voltijds contract van onbepaalde duur; dat deze zeven personeelsle-
den allen drugbegeleiders zijn, en er geen directeur of administratief personeelslid mee uit-
kantelt;
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– dat men verder blijvend zal inzetten op preventie, begeleiding en beleidsondersteuning;
– dat de dienstverlening naar de scholen en de individuele klanten volledig gratis blijft;
– dat de werkplekken van de drugbegeleiders decentraal blijven om zo een lokale verankering

te verzekeren;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De Raad neemt kennis van de uitkanteling van het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agent-
schap PISAD naar de vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen
(CGG ZOV).

Artikel 2.
De samenwerkingsovereenkomst met het CGG ZOV aangaande de inkanteling van de activitei-
ten van PISAD, wordt goedgekeurd.
Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. Zij zal namens de gemeenteraad
ondertekend worden door de voorzitter en de gemeentesecretaris.

06 Belastingen — Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.111)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van 10 april 1992, in het bijzonder
artikel 464/1, 1°;

Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, in het
bijzonder artikel 2.1.4.0.2, en artikel 3.1.0.0.4;

Overwegende dat de basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf
het aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5 % naar 3,97 % van het kadastraal inkomen;

Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscali-
teit de gemeenten verplicht om de gemeentelijke opcentiemen aan te passen, zodat de op-
brengst van de gemeentelijke opcentiemen niet verhoogt ten opzichte van het vorige aanslag-
jaar;

Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor
het aanslagjaar 2017 de opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 (= 1650) moet
delen door 1,5897;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:
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Artikel 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.
Het gemeentebestuur heft een aanvullende belasting op de belasting op inkomsten uit onroe-
rende goederen gelegen op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.

Artikel 3 — Aanslagvoet.
De belasting wordt vastgesteld op duizend achtendertig opcentiemen op de onroerende voor-
heffing geheven door het Vlaamse Gewest.

Artikel 4 — Invordering.
De Vlaamse Belastingdienst vestigt en int deze belasting onder de voorwaarden en volgens de
regelen hiervoor bepaald.
Uiterlijk 31 maart aanstaande zal het aantal opcentiemen meegedeeld worden aan de Vlaamse
Belastingdienst.

Artikel 5 — Bekendmaking.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 6 — Administratief toezicht.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

07 Belastingen — Aanvullende belasting op de personenbelasting — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.112)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het Wetboek van 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen 1992, in het bijzonder de
artikelen 464 tot 470 bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, in het bijzonder de artikelen 231 tot 233;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Artikel 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.
Het gemeentebestuur heft een aanvullende belasting op de personenbelasting geheven ten
laste van de inwoners die belastbaar zijn in de gemeente.

Artikel 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.

Artikel 3 — Aanslagvoet.
De belasting wordt vastgesteld op 7,8 % op de personenbelasting geheven voor het aanslagjaar,
berekend op de totale belasting.
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Artikel 4 — Invordering.
De administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen van de
Federale Overheidsdienst Financiën vestigt en int deze belasting onder de voorwaarden en
volgens de regelen hiervoor bepaald.
Uiterlijk 31 januari aanstaande zal het percentage van de aanvullende belasting meegedeeld
worden aan de Federale Overheidsdienst Financiën.

Artikel 5 — Bekendmaking.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 6 — Administratief toezicht.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verzonden
binnen een termijn van twintig dagen naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

08 Belastingen — Aanvullende belasting op de heffing ter bestrijding van verkrotting van
gebouwen en/of woningen — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.145)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het federale wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in het bijzonder artikel
464/1, 1°;

Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, in het
bijzonder artikel 2.5.4.0.2, en artikel 3.1.0.0.4;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Artikel 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.
Door het gemeentebestuur wordt een aanvullende belasting geheven op de heffing van het
Vlaamse Gewest met betrekking tot verwaarloosde gebouwen en verwaarloosde, ongeschikte
en/of onbewoonbare woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.

Artikel 3 — Aanslagvoet.
De belasting wordt vastgesteld op dertig opcentiemen.

Artikel 4 — Invordering.
De Vlaamse Belastingdienst vestigt en int deze belasting onder de voorwaarden en volgens de
regelen hiervoor bepaald.
Uiterlijk 31 maart aanstaande zal het aantal opcentiemen meegedeeld worden aan de Vlaamse
Belastingdienst.

Artikel 5 — Bekendmaking.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.
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Artikel 6 — Administratief toezicht.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verzonden
binnen een termijn van twintig dagen naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

09 Belastingen — Aanvullende belasting op de heffing op leegstaande en verwaarloosde
bedrijfsruimten — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.146)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het Wetboek van 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen 1992, in het bijzonder
artikel 464/1, 1°;

Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, in het
bijzonder artikel 2.6.4.0.2, en artikel 3.1.0.0.4;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Artikel 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.
Het gemeentebestuur heft een aanvullende belasting op de heffing van het Vlaams Gewest op
de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten gelegen op het grondgebied van de ge-
meente.

Artikel 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.

Artikel 3 — Aanslagvoet.
De belasting wordt vastgesteld op dertig opcentiemen.

Artikel 4 — Invordering.
De Vlaamse Belastingdienst vestigt en int deze belasting onder de voorwaarden en volgens de
regelen hiervoor bepaald.
Uiterlijk 31 maart aanstaande zal het aantal opcentiemen meegedeeld worden aan de Vlaamse
Belastingdienst.

Artikel 5 — Bekendmaking.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 6 — Administratief toezicht.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verzonden
binnen een termijn van twintig dagen naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

10 Belastingen — Kohierbelasting milieu — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.2:637)
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De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in het bijzonder artikel 37, § 19;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringste-
gemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in het bijzonder
artikel 10 en artikel 33;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (opgeheven);

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) (opgeheven);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, in
het bijzonder artikel 5.2.1, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II);

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Overwegende dat de spreiding van de belastingdruk beoogd wordt over alle inwoners en
economische actoren (en hun hinderlijkheid) op het grondgebied van de gemeente;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een milieubelasting.
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 2.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.
De belasting is verschuldigd voor heel het jaar.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 3.
De belasting is verschuldigd door:
1° de referentiepersoon van elk gezin dat zijn hoofdverblijfplaats heeft op het grondgebied van

de gemeente (MB-gezinnen);
2° de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging die een economische

bedrijvigheid uitoefent op het grondgebied van de gemeente (MB-bedrijven).
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De belasting is ook verschuldigd door de vennootschappen in vereffening waarvan de activiteit
zich beperkt tot de vereffeningsverrichtingen.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.

Artikel 4 — MB-gezinnen.
De belasting wordt vastgesteld op 50 euro per gezin.

Aan het begrip gezin wordt dezelfde betekenis gegeven als in de algemene onderrichtingen
betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Artikel 5. — MB-bedrijven.
§ 1. De belasting wordt vastgesteld op 50 euro per uitgeoefende economische bedrijvigheid.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder "economische bedrijvigheid":
1° de uitoefening als hoofd- of bijberoep van volgende bedrijvigheden:

– een nijverheids-, landbouw-, tuinbouw-, of handelsbedrijf;
– een vrij beroep;
– een zelfstandige activiteit;

2° en/of de aanwezigheid van onroerende goederen die economische bedrijvigheid veronder-
stellen zoals kantoren, kabinetten, handelsruimten, magazijnen, opslagplaatsen, terreinen
en soortgelijke;

3° en/of de vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied
van de gemeente.

§ 2. Ingeval de belastingplichtige bovendien een ingedeelde inrichting of activiteit uitoefent
op het grondgebied van de gemeente waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken
van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I), of van bijlage 1 bij het
besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne (VLAREM II), wordt de belasting als volgt verhoogd:
– voor de inrichtingen of activiteiten ingedeeld in klasse 1: met 500 euro;
– voor de inrichtingen of activiteiten ingedeeld in klasse 2: met 250 euro.

Hoofdstuk 5 — Vrijstellingen.

Artikel 6.
§ 1. De rechtspersonen bedoeld in artikel 180, artikel 181 en artikel 182 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992, zijn niet aan de belasting MB-bedrijven onderworpen.

§ 2. De natuurlijke personen die volgens het rijksregister der natuurlijke personen deel
uitmaken van een gezin waarvan de refertepersoon voor hetzelfde aanslagjaar ingekohierd
werd overeenkomstig artikel 4 zijn niet aan de belasting MB-bedrijven onderworpen indien de
economische activiteit uitgeoefend wordt in de hoofdverblijfplaats van het gezin.
Deze vrijstelling geldt enkel voor het basisbedrag vastgesteld in artikel 5, § 1, en niet voor de
verhoging vastgesteld in artikel 5, § 2.

§ 3. Zijn niet onderworpen aan de belasting MB-gezinnen:
1° de senioren die verblijven in een woonzorgcentrum;
2° de gepensioneerde alleenstaanden die inwonen bij een familielid tot de tweede graad.

§ 4. Zijn voor 50 % vrijgesteld van de MB-gezinnen vastgesteld in artikel 4 de personen die:
a) ofwel recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de

geneeskundige verzorging, zoals bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli
1994, en het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzeke-
ringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte ver-
zekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in
het bijzonder artikel 8 en artikel 17;

b) ofwel zich in een situatie van armoede bevinden zoals blijkt uit een recent sociaal onderzoek
uitgevoerd door een maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappe-
lijk welzijn.

Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag.

Artikel 7.
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen voor de vaststelling van de belasting.
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen.

Hoofdstuk 6 — Invordering.
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Artikel 8.
De belasting wordt opgenomen in een kohier.

Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen.

Artikel 9.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 10.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 11.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

11 Belastingen — Kohierbelasting kampeerverblijfparken — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.224)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting op de kampeerverblijfparken gevestigd op het grond-
gebied van de gemeente.
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 2.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.
De belasting is verschuldigd voor heel het jaar.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 3.
De belasting is verschuldigd door de uitbater van het kampeerverblijfpark.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.
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Artikel 4.
De belasting wordt vastgesteld op 100 euro per perceel.

Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag.

Artikel 5.
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen voor de vaststelling van de belasting.
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen.

Hoofdstuk 6 — Invordering.

Artikel 6.
De belasting wordt opgenomen in een kohier.

Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen.

Artikel 7.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 8.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 9.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

12 Belastingen — Kohierbelasting reclameborden — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.246)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting op de aanplakborden voor reclame, geplaatst op het
grondgebied van de gemeente.

Artikel 2.
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder aanplakbord verstaan: elke constructie in
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onverschillig welk materiaal, geplaatst langs een openbare weg of op een plaats in open lucht
die zichtbaar is vanaf een openbare weg, waarop reclame kan worden aangebracht door aan-
plakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel, met inbegrip van de muren of
gedeelten van muren en de omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er reclame op aan
te brengen.
Voor de muren of gedeelten van muren waarop reclame wordt aangebracht, moet de bedekte
totale oppervlakte beschouwd worden als één bord, ook indien er verschillende reclames op
voorkomen.

Artikel 3.
De belasting is niet verschuldigd voor:
1° de borden vastgehecht aan de handelshuizen en bestemd voor het bevorderen van de

verkoop van hun producten;
2° de borden geplaatst door openbare besturen voor openbare diensten;
3° de borden die enkel en alleen gebruikt worden voor notariële aankondigingen;
4° de borden die enkel en alleen gebruikt worden naar aanleiding van bij de wet bepaalde

verkiezingen;
5° de borden geplaatst op sportterreinen en gericht naar de plaats van de sportbeoefening;
6° de borden uitsluitend gebruikt door socio-culturele en sportverenigingen, erkende gemeen-

telijke verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen;
7° de borden voorbehouden voor een werk of een instelling zonder winstoogmerk van mens-

lievende, artistieke, letterkundige, wetenschappelijke aard.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 4.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.
De belasting is verschuldigd voor heel het jaar.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 5.
De belasting is verschuldigd door de persoon die beschikt over het recht om gebruik te maken
van het aanplakbord.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.

Artikel 6.
De belasting wordt vastgesteld op 15 euro per vierkante meter.
Voor de berekening van de belasting wordt de nuttige oppervlakte van het bord in aanmerking
genomen, dit wil zeggen de oppervlakte die voor het aanplakken kan worden gebruikt, met
uitzondering van de omlijsting.
De belasting wordt vastgesteld volgens de totale belastbare oppervlakte van het bord. Noch-
tans wordt het gedeelte van een vierkante meter in aanmerking genomen voor een volle vier-
kante meter.

Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag.

Artikel 7.
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen voor de vaststelling van de belasting.
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen.

Hoofdstuk 6 — Invordering.

Artikel 8.
De belasting wordt opgenomen in een kohier.

Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen.

Artikel 9.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 10.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 11.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.
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13 Belastingen — Kohierbelasting wegwijzers — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.256)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 mei 1991 — Politie — Reglement aangaande de
bewegwijzering van door het publiek bezochte etablissementen en plaatsen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting op de wegwijzers voor etablissementen en plaatsen
door het publiek bezocht, aangebracht op of langs de openbare wegen van de gemeente.
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen.

Artikel 2.
De belasting is niet verschuldigd voor:
1° de bewegwijzering van de openbare instellingen van algemeen belang;
2° de bewegwijzering van de sportinfrastructuur;
3° de bewegwijzering van de culturele infrastructuur;
4° de bewegwijzering van de onderwijsinstellingen.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 3.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.
De belasting is verschuldigd voor heel het jaar.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.
Artikel 4.
De belasting is verschuldigd door de uitbater van het door het publiek bezochte etablissement
of plaats.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.

Artikel 5.
De belasting wordt vastgesteld op 125 euro per wegwijzer.

Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag.

Artikel 6.
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen voor de vaststelling van de belasting.
De op 1 januari van het aanslagjaar bestaande toestand wordt in aanmerking genomen.

Hoofdstuk 6 — Invordering.
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Artikel 7.
De belasting wordt opgenomen in een kohier.

Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen.

Artikel 8.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 9.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 10.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

14 Belastingen — Kohierbelasting bank- en financieringsinstellingen en bankautomaten —
Aanslagjaar 2018
(NDC 484.258)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.
Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting op de bank- en financieringsinstellingen en de bankau-
tomaten gevestigd of geïnstalleerd op het grondgebied van de gemeente.
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen.

Artikel 2.
§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder bank- en financieringsinstelling
verstaan: elke instelling, hoofdzetel of bijhuis toegankelijk voor het publiek en die hoofdzakelijk
deposito-, financierings-, krediet-, spaar- of wisselverrichtingen uitvoeren.

§ 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder bankautomaat verstaan: elke toestel
dat op de openbare weg of elke plaats voor het publiek toegankelijk, kan gebruikt worden en
dat toelaat geldopnemingen en/of deposito- of betaalverrichtingen uit te voeren.

Artikel 3.
De belasting is niet verschuldigd voor:
1° de instellingen die geen twee loketten hebben én geen twee personen met een bedienden-
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contract tewerkstellen;
2° de kantoren van notarissen, verzekeringsagenten en makelaars.
De op 1 januari van het aanslagjaar bestaande toestand wordt in aanmerking genomen.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 4.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.
De belasting is verschuldigd voor heel het jaar.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 5.
De belasting is verschuldigd door de uitbater, door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon
onder wie zijn handelsnaam, logo of embleem of in zijn instelling het toestel wordt uitgebaat of
bij gebreke hiervan door de eigenaar van de instelling of het toestel.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.

Artikel 6.
De belasting wordt vastgesteld op:
1° 2 250 euro per bank- of financieringsinstelling;
2° 750 euro per bankautomaat.

Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag.

Artikel 7.
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen voor de vaststelling van de belasting.
De op 1 januari van het aanslagjaar bestaande toestand wordt in aanmerking genomen.

Hoofdstuk 6 — Invordering.

Artikel 8.
De belasting wordt opgenomen in een kohier.

Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen.

Artikel 9.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 10.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 11.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

15 Belastingen — Kohierbelasting verspreiding reclamedrukwerk — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.266)
De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening
en Binnenlandse Aangelegenheden van 31 juli 1992;
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Overwegende dat deze belasting onder meer als doel heeft de vervuiling van de openbare
wegen tegen te gaan en de te verwerken hoeveelheid papierafval te beperken;

Overwegende dat door deze belasting de kosten voor de verwijdering van de papierafval voor
een gedeelte ten laste van de vervuiler gelegd worden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk
op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 2.
§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder reclamedrukwerk verstaan: elke
publicatie, staal en reclamedrager die er toe strekken bekendheid te geven aan commerciële
activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop gericht zijn diensten,
producten of transacties te doen gebruiken, verbruiken of aankopen.
De opsomming is niet limitatief.

§ 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huis-aan-huis verspreiding verstaan:
de bedeling van niet-geadresseerde reclamedrukwerken, ongeacht of ze in brievenbussen
worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd
als zijnde geadresseerd.

Artikel 3.
§ 1. Er is een vrijstelling van belasting:

1° wanneer de bedrukte oppervlakte van het reclamedrukwerk voor meer dan 50 % wordt
ingenomen door algemene informatie zonder handelskarakter;

2° wanneer het reclamedrukwerk uitgaat van een politieke partij die een lijst indiende voor de
Europese, de federale, de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen, of van
kandidaten die op een dergelijke lijst voorkomen, en dit voor zover de reclamedrukwerken
verspreid worden in de periode tussen de in de betreffende kieswetgeving vastgestelde da-
tum van terhandstelling van de voordrachten van de kandidaten en de dag van de verkie-
zing;

3° wanneer de reclamedrukwerken hoofdzakelijk verband houden met een gemeentelijke
volksraadpleging, en dit voor zover de reclamedrukwerken verspreid worden in de periode
tussen de indiening van het verzoek bedoeld in artikel 206 van het Gemeentedecreet en de
beslissing van de gemeenteraad om op een dergelijk verzoek niet in te gaan, of in de periode
tussen de indiening van het verzoek bedoeld in artikel 206 van het Gemeentedecreet en de
dag van de volksraadpleging of in de periode tussen de beslissing van de gemeenteraad op
eigen initiatief en de dag van de volksraadpleging;

3° wanneer de reclamedrukwerken uitgaan van socio-culturele en sportverenigingen, erkende
gemeentelijke verenigingen en vormings- en onderwijsinstellingen.

§ 2. De belasting wordt niet verminderd wanneer het reclamedrukwerk niet daadwerkelijk in
elke woning van de gemeente verspreid werd.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 4.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.
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Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 5.
De belasting is verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitge-
ver is vermeld.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.

Artikel 6.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
1° 120 euro voor een huis-aan-huis verspreiding van een exemplaar reclamedrukwerk met een

gewicht gelijk aan of groter dan 20 gram;
2° 300 euro voor een huis-aan-huis verspreiding van een exemplaar reclamedrukwerk met een

gewicht gelijk aan of groter dan 250 gram.

Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag.

Artikel 7.
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen voor de vaststelling van de belasting.

Hoofdstuk 6 — Invordering.

Artikel 8.
De belasting wordt opgenomen in een kohier, dat per kwartaal opgemaakt wordt.
Het bedrag van de belasting mag ingekohierd worden vanaf de dag van de verspreiding.

Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen.

Artikel 9.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 10.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 11.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

16 Belastingen — Kohierbelasting leegstaande woningen en gebouwen — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.515)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, in het bijzon-
der artikel 2.2.6;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
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De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Definities.

Artikel 1.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° decreet Grond- en Pandenbeleid: het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en

pandenbeleid;
2° leegstandsregister: het register van leegstaande woningen en gebouwen bedoeld in artikel

2.2.6 van het decreet Grond- en Pandenbeleid;
3° gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen

omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1°, van het decreet van 19
april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaar-
lozing van bedrijfsruimten;

4° woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisves-
ting van een gezin of alleenstaande;

5° zakelijk gerechtigde: de persoon die houder is van een van de volgende zakelijke rechten:
a) de volle eigendom;
b) het recht van opstal of van erfpacht;
c) het vruchtgebruik.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 2.
Het gemeentebestuur heft een belasting op woningen en gebouwen die opgenomen zijn in het
gemeentelijk register van leegstaande woningen en gebouwen, hierna leegstandsregister te
noemen.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 3.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.

Artikel 4.
De leegstandsbelasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het
gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister.

Zolang de woning of het gebouw niet uit het leegstandsregister geschrapt is, blijft de belasting
verschuldigd op het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden.

Hoofdstuk 4 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 5.
§ 1. De belasting is verschuldigd door de persoon die op het ogenblik van het verschuldigd
worden van de belasting zakelijk gerechtigde is van de leegstaande woning of het leegstaande
gebouw.

§ 2. Zo er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de beta-
ling van de verschuldigde belasting.

Hoofdstuk 5 — Aanslagvoet.

Artikel 6.
De belasting bedraagt 1 500 euro voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw.

Hoofdstuk 6 — Vrijstellingen.

Artikel 7.
§ 1. Van de belasting zijn vrijgesteld:
1° de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft;
2° de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische

instelling;
3° de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een

gerechtelijke beslissing;
4° de belastingplichtige die gedurende minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van de

woning of het gebouw.
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§ 2. Een vrijstelling wordt verleend indien de woning of het gebouw:
1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteige-

ningsplan;
2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een

voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;
3° krachtens het decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit

vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument;
4° deel uitmaakt van een krachtens het decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of land-

schap, of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap;

5° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze
vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de
vernieling of beschadiging;

6° onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van
een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelij-
ke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode
van twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik;

7° gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning voor stabili-
teitswerken of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt
gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de steden-
bouwkundige vergunning;

8° het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of
aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode;

9° het voorwerp uitmaakt van een door het gemeentebestuur, het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht,
overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode.

§ 3. Indien de belastingplichtige de leegstand laat aanhouden omwille van een vreemde
oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, wordt vrijstelling van de belas-
ting verleend.

Hoofdstuk 7 — Vaststelling van de aanslag.

Artikel 8.
Het gemeentebestuur houdt het leegstandsregister bij overeenkomstig de bepalingen van
artikel 2.2.6 tot artikel 2.2.9 van het decreet Grond- en Pandenbeleid.

Hoofdstuk 8 — Invordering.

Artikel 9.
De belasting wordt opgenomen in een kohier.

De aanslag kan worden gevestigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende
twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister tot uiterlijk de laatste
dag van het kwartaal volgend op het verstrijken van een nieuwe periode van twaalf maanden.

Hoofdstuk 9 — Slotbepalingen.

Artikel 10.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 11.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.
Artikel 12.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

17 Belastingen — Kohierbelasting verwaarloosde woningen en gebouwen — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.515)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
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artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Definities.

Artikel 1.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° gebouw: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 2° van het Heffingsdecreet;
2° gewestelijke inventaris van verwaarloosde gebouwen en/of woningen: de inventarislijst, tot

31 december 2016 vermeld in artikel 28, § 1, eerste lid, 1° van het Heffingsdecreet;
3° gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen: het register vermeld in

het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2017 – Ruimtelijke Ordening – Register verwaarloos-
de woningen en gebouwen – Reglement;

4° Heffingsdecreet: het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding
van de begroting 1996;

5° woning: elk onroerend goed vermeld in artikel 24, 5° van het Heffingsdecreet;
6° zakelijk gerechtigde: de persoon die houder is van een van de volgende zakelijke rechten:

a) de volle eigendom;
b) het recht van opstal of van erfpacht;
c) het vruchtgebruik.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 2.
Het gemeentebestuur heft een belasting op woningen en gebouwen die opgenomen zijn in het
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 3.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.

Artikel 4.
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw
gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk register van
verwaarloosde woningen en gebouwen.

Zolang het de woning of het gebouw niet uit het register geschrapt is, blijft de belasting ver-
schuldigd op het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden.

Hoofdstuk 4 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 5.
§ 1. De belasting is verschuldigd door de persoon die op het ogenblik van het verschuldigd
worden van de belasting zakelijk gerechtigde is van de verwaarloosde woning of het verwaar-
loosd gebouw.

§ 2. Zo er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de beta-
ling van de verschuldigde belasting.

Hoofdstuk 5 — Aanslagvoet.
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Artikel 6.
§ 1. De belasting bedraagt 2 000 euro voor een verwaarloosde woning of een verwaarloosd
gebouw.
De belasting wordt vermeerderd met 1 000 euro per bijkomende nieuwe termijn van twaalf
maanden die de woning of het gebouw in het register staat. De belasting kan maximaal 5 000
euro bedragen.

§ 2. Voor woningen of gebouwen die op 31 december 2016 waren opgenomen in de gewes-
telijke inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen, wordt de belasting vermeerderd
met 1 000 euro per termijn van twaalf maanden die de woning of het gebouw in de gewestelij-
ke inventaris was opgenomen. De belasting kan maximaal 5 000 euro bedragen.

Hoofdstuk 6 — Vrijstellingen.

Artikel 7.
§ 1. Van de belasting zijn vrijgesteld:
1° de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft;
2° de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische

instelling;
3° de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een

gerechtelijke beslissing;
4° de belastingplichtige die gedurende minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van de

woning of het gebouw.

§ 2. Een vrijstelling wordt verleend indien de woning of het gebouw:
1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteige-

ningsplan;
2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning of omgevings-

vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;
3° krachtens het decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit

vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument;
4° deel uitmaakt van een krachtens het decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of land-

schap, of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap;

5° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze
vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de
vernieling of beschadiging;

6° onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van
een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelij-
ke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode
van twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik;

7° gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning of omge-
vingsvergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, met dien verstande dat
deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoer-
baar worden van de stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning;

8° het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of
aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode;

9° het voorwerp uitmaakt van een door het gemeentebestuur, het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht,
overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode.

§ 3. Indien de belastingplichtige de verwaarlozing laat aanhouden omwille van een vreemde
oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, wordt vrijstelling van de belas-
ting verleend.

Hoofdstuk 7 — Vaststelling van de aanslag.

Artikel 8.
Het gemeentebestuur houdt het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebou-
wen bij volgens het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2017 – Ruimtelijke Ordening – Register
van verwaarloosde woningen en gebouwen – Reglement.

Hoofdstuk 8 — Invordering.

Artikel 9.
De belasting wordt opgenomen in een kohier.

De aanslag kan worden gevestigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende
twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde
woningen en gebouwen tot uiterlijk de laatste dag van het kwartaal volgend op het verstrijken
van een nieuwe periode van twaalf maanden.
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Hoofdstuk 9 — Slotbepalingen.

Artikel 10.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 11.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 12.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

18 Belastingen — Kohierbelasting verwerving wegzate — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.411)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting, bedoeld om de kostprijs voor de verwerving van de
terreinen welke moeten dienen voor de aanleg, de verbreding of de verlenging van een openba-
re weg en/of riool te verhalen.
Deze belasting is van toepassing op de onroerende goederen die gelegen zijn op het ganse
grondgebied van de gemeente en op alle bedoelde grondverwervingen.

Artikel 2.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder afzonderlijk belastbaar onroerend
goed:
1° elk perceel afzonderlijk vastgelegd in een goedgekeurde verkavelingsvergunning;
2° zo het perceel niet gelegen is in een goedgekeurde niet-vervallen verkavelingsvergunning,

elk perceel afzonderlijk vastgelegd in een plan van aanleg;
3° zo het perceel niet gelegen is in een goedgekeurde niet-vervallen verkavelingsvergunning of

in een plan van aanleg, elk perceel dat op de kadastrale plannen op ondubbelzinnige wijze
gescheiden is van alle andere percelen en een geïntegreerd geheel vormt, aangeduid door
één of meer kadastrale nummers.

Artikel 3.
Er is geen belasting verschuldigd voor de verwerving van de terreinen voor de aanleg van
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wandelwegen of landbouwwegen.

Artikel 4.
§ 1. Uitstel van de belasting wordt verleend voor de onroerende goederen waarop het niet
toegelaten of niet mogelijk is te bouwen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regeling
voorzien de artikelen 13 en 14.

§ 2. Indien, bij het verstrijken van twintig jaren te rekenen vanaf de datum van de eerste
inkohiering, deze toestand nog geen einde genomen heeft, wordt het onroerend goed definitief
vrijgesteld.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 5.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.

Artikel 6.
De belasting gaat in op 1 januari van het jaar volgend op de voltooiing van de grondverwervin-
gen.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 7.
De belasting is verschuldigd door de persoon die eigenaar is van een belastbaar onroerend
goed.
Indien voor een belastbaar onroerend goed een recht van erfpacht of opstal bestaat, is de
belasting verschuldigd door respectievelijk de erfpachter of de opstalhouder.

Artikel 8.
§ 1. Indien meerdere personen hetzij eigenaar, erfpachter of opstalhouder zijn van één
perceel, is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de verschillende mederechthebbers.

§ 2. Indien het onroerend goed bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen die
toebehoren aan afzonderlijke eigenaars, erfpachters, of opstalhouders wordt de belasting
verdeeld in verhouding tot hun aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten.

Artikel 9.
§ 1. Ingeval van eigendomsoverdracht of de vestiging van een recht van erfpacht of opstal, is
de cessionaris belastingplichtig vanaf 1 januari volgend op het jaar van de registratie van de
akte waarin de rechtshandeling wordt vastgesteld.

§ 2. De overdracht van het zakelijk recht moet door de cedent en de cessionaris bij een ter
post aangetekende brief voor 31 december volgend op de overdracht, medegedeeld worden
aan het gemeentebestuur.

Hoofdstuk 4 — Berekening.

Artikel 10.
§ 1. De belasting is gelijk aan de waarde van terreinen welke moeten dienen voor de aanleg,
de verbreding of de verlenging van een openbare weg en/of riool.

§ 2. Deze waarde wordt geschat door de ontvanger van registratie en domeinen of door het
comité tot aankoop van onroerende goederen. Er wordt geen rekening gehouden met de
waarde van de opstallen, de aankoopprijs, het tijdstip of de wijze waarop de gemeente de
terreinen verworven heeft, noch met de kosten gemaakt voor de verwervingen.

Artikel 11.
De belastingeenheid per strekkende meter wordt verkregen door het bedrag bedoeld in artikel
10 te delen door de boordlengte van de aangelanden.

Artikel 12.
§ 1. Het door een belastingplichtige totaal af te lossen kapitaal is gelijk aan het product van
de belastingeenheid en de loodrechte breedte van het perceel langs de aan te leggen weg en/of
riool.

§ 2. Het door een belastingplichtige totaal af te lossen kapitaal wordt desgevallend vermin-
derd met de waarde van de grond die hij gratis heeft afgestaan aan het gemeentebestuur, zoals
geschat door de ontvanger van de registratie en domeinen of door het comité tot aankoop van
onroerende goederen.

§ 3. Indien de belastingplichtige dit wenst, wordt het totaal af te lossen kapitaal desgevallend
verminderd met het bedrag van de onteigeningsvergoeding. De belastingplichtige moet dit
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schriftelijk verklaren. Deze verklaring is onherroepelijk.
Het totaal af te lossen kapitaal en de onteigeningsvergoeding moeten betrekking hebben op
hetzelfde perceel.

Hoofdstuk 5 — Percelen die grenzen aan meer dan een openbare weg.

Sectie A — Hoekpercelen.

Artikel 13.
Op de hoekpercelen die volledig bebouwbaar zijn langs meer dan één zijde, wordt, indien
verhaalbelasting verschuldigd is langs meer dan één zijde, de verhaalbelasting geheven met het
grootste totaal af te lossen kapitaal.

Artikel 14.
Op de hoekpercelen die slechts bebouwbaar zijn langs één zijde, wordt, indien verhaalbelasting
verschuldigd is langs meer dan één zijde, de verhaalbelasting geheven met het grootste totaal
af te lossen kapitaal, berekend voor de lengte van de kortste zijde.
Indien reeds verhaalbelasting betaald werd voor één zijde, wordt desgevallend het betaalde
kapitaal in mindering gebracht.

Sectie B — Percelen die langs twee overstaande zijden grenzen aan een openbare weg.

Artikel 15.
Op de percelen die bebouwbaar zijn langs de twee zijden, is het verhaalbelastingreglement
toepasselijk langs beide zijden.

Hoofdstuk 6 — Vaststelling van de aanslag.

Artikel 16.
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen voor de vaststelling van de belasting.
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen.

Artikel 17.
Elke wijziging in de belastingtoestand van een onroerend goed moet bij een ter post aangete-
kende brief uiterlijk 31 december volgend op de wijziging door de belastingplichtige medege-
deeld worden aan het gemeentebestuur.

Hoofdstuk 7 — Invordering.

Artikel 18.
De belasting wordt opgenomen in een kohier.

Hoofdstuk 8 — Betaling.
Artikel 19.
De belastingplichtige kan zich kwijten van zijn belastingschuld:
1° door twintig jaarlijkse schijven te betalen (betaling in annuïteiten genoemd);
2° door het volledige bedrag te betalen (betaling in kapitaal genoemd);
3° door het bedrag van het kapitaalsaldo te betalen, na één of meer annuïteiten reeds betaald

te hebben.
De mogelijkheid voorzien onder 2° is verplicht wanneer de totale belasting minder dan 125 euro
bedraagt.

Artikel 20.
Een annuïteit omvat de jaarlijkse amortisatie van het kapitaal vermeerderd met de interest op
het gedeelte van het kapitaal dat nog moet terugbetaald worden.

De rentevoet is de eerste Belgian Prime Rate (BEPR) van het kalenderjaar waarin het kohier
opgemaakt wordt. De Belgian Prime Rate (BEPR) is de interestvoet die het rekenkundig gemid-
delde uitmaakt van de interestvoeten per annum die een groep van belangrijke Belgische
kredietinstellingen te Brussel aanrekenen voor hun kredieten aan hun beste cliënten, met een
vaste interestvoet en een looptijd gelijk of langer dan één jaar.

Artikel 21.
Indien na verloop van tijd het kapitaalsaldo in één keer afbetaald wordt, is de reeds betaalde
interest niet terugvorderbaar. Voor het jaar waarin de betaling gebeurt, moet nog interest
betaald worden.

Artikel 22.
Indien in de gevallen voorzien in de artikelen 13, 14 en 15 wordt overgegaan tot de heffing van
een verhaalbelasting met een groter totaal af te lossen kapitaal voor hetzelfde perceel, wordt
het reeds betaalde kapitaal in mindering gebracht van het nieuwe verschuldigde kapitaal.
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Hoofdstuk 9 — Verbintenis tot terugbetalen.

Artikel 23.
Ingeval van opheffing of niet-verlenging van dit reglement voor het verstrijken van de looptijd
van de belasting, betaalt het gemeentebestuur aan de belastingplichtigen die hun belasting in
kapitaal hebben betaald, evenveel amortisaties terug als er nog jaren overblijven.

Hoofdstuk 10 — Slotbepalingen.

Artikel 24.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 25.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 26.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

19 Belastingen — Kohierbelasting tweede verblijven — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.519)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied
van de gemeente, ongeacht of ze ingeschreven zijn in de kadastrale legger.
De op 1 januari van het aanslagjaar bestaande toestand wordt in aanmerking genomen.

Artikel 2.
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder tweede verblijf verstaan: het gebouw of
gedeelte van een gebouw dat als private woongelegenheid kan gebruikt worden, waarover de
gebruikers steeds kunnen beschikken, en er niet zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters of
het vreemdelingenregister van de gemeente.

Artikel 3.
De belasting is niet verschuldigd voor gebouwen die onderworpen zijn aan de heffing van het
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Vlaamse Gewest voor leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen en leegstaande, verwaar-
loosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 4.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.
De belasting is verschuldigd voor heel het jaar.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 5.
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het tweede verblijf.
De op 1 januari van het aanslagjaar bestaande toestand wordt in aanmerking genomen.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.

Artikel 6.
De belasting wordt vastgesteld op 600 euro per tweede verblijf.

Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag.

Artikel 7.
Het gemeentebestuur verzamelt de belastbare elementen.

Op verzoek van het gemeentebestuur dient de eigenaar de identiteit van de gebruiker van het
tweede verblijf te verstrekken. Indien hij nalaat dit te doen, wordt hij geacht zelf de gebruiker
te zijn.

Hoofdstuk 6 — Invordering.

Artikel 8.
De belasting wordt opgenomen in een kohier.

Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen.

Artikel 9.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 10.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 11.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verzonden
binnen een termijn van twintig dagen naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

20 Belastingen — Kohierbelasting brandstofdistributieapparaten — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.612)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;
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Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting op elk vast of beweegbaar verdeelapparaat van vloei-
bare of gasvormige motorbrandstoffen, geplaatst op het grondgebied van de gemeente langs
een openbare weg of op een private eigendom die uitgeeft op een openbare weg, en waaraan
het publiek zich kan bevoorraden.
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen.

Artikel 2.
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder beweegbaar verdeelapparaat verstaan: het
apparaat waarvan zowel het reservoir, de teller als het bedieningspunt als geheel permanent
kunnen verplaatst worden. De overige verdeelapparaten worden beschouwd als vaste, ook die
waarvan de teller beweegbaar is en in het bedrijf zelf kan aangesloten worden op een vast-
staand reservoir.

Artikel 3.
De belasting is niet verschuldigd voor:
1° de installaties behorende aan een openbaar bestuur of aan een instelling van publiek recht;
2° de installaties uitsluitend gebruikt door de eigenaar en door zijn aangestelden of bedienden.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 4.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.
De belasting is verschuldigd voor heel het jaar.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 5.
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de verdeelinstallatie.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.

Artikel 6.
De belasting wordt vastgesteld op:
1° 120 euro per bedieningspunt van een vast apparaat;
2° 60 euro per bedieningspunt van een verplaatsbaar apparaat.

Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag.

Artikel 7.
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen voor de vaststelling van de belasting.
De op 1 januari van het aanslagjaar bestaande toestand wordt in aanmerking genomen.

Hoofdstuk 6 — Invordering.

Artikel 8.
De belasting wordt opgenomen in een kohier.

Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen.

Artikel 9.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 10.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.
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Artikel 11.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

21 Belastingen — Contantbelasting ontbreken van parkeerplaatsen en fietsenstallingen —
Aanslagjaar 2018
(NDC 484.562)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 1997 — Belastingen — Algemeen reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 september 2007 — Ruimtelijke ordening — Steden-
bouwkundige verordening — Parkeerplaatsen en fietsenstallingen — Definitieve vaststelling;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsenstal-
lingen buiten de openbare weg, zoals bepaald in de gemeentelijke stedenbouwkundige veror-
dening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 2.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.

Artikel 3.
De belasting is verschuldigd:
1° op het ogenblik van het afleveren van de bouwvergunning;
2° op het ogenblik dat de bestemming van een aangelegde parkeerplaats en/of fietsenstalling

gewijzigd wordt;
3° op het ogenblik dat vastgesteld wordt dat de in de bouwvergunning voorziene parkeerplaats

en/of fietsenstalling niet werden aangelegd en het gebouw reeds in gebruikt genomen
werd.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 4.
De belasting is verschuldigd door:
1° de houder van de stedenbouwkundige vergunning die de vereiste parkeerplaats en/of

fietsenstalling niet heeft aangelegd omdat het onmogelijk is, omdat het door de overheid
niet wordt toegelaten, of om elke andere reden;

2° de eigenaar die de bestemming van een parkeerplaats en/of fietsenstalling heeft gewijzigd
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zodat niet meer voldaan is aan de bepalingen van de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare
weg.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.

Artikel 4.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
1° per ontbrekende of niet behouden parkeerplaats: 15 000 euro;
2° per ontbrekende of niet behouden fietsenstalling: 1 500 euro.

Hoofdstuk 5 — Invordering.

Artikel 5.
De belasting is contant betaalbaar.

Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen.

Artikel 6.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 7.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 8.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

22 Belastingen — Contantbelasting ambulante activiteiten — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.661)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting op de ambulante activiteiten op de openbare weg.
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Artikel 2.
De belasting is niet verschuldigd voor ambulante verkopen in het raam van manifestaties
zonder handelskarakter en met een uitsluitend menslievend doel.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 3.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 4.
De belasting is verschuldigd door de handelaar die ambulante activiteiten uitoefent op de
openbare weg.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.

Artikel 5.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
1° voor een standplaats op de openbare weg, buiten de wekelijkse openbare markt, de jaar-

markt en de kermissen:
25 euro per strekkende meter voor een dag of gedeelte ervan, met als minimumforfait 150
euro;

2° voor een standplaats op de wekelijkse openbare markt voor de handelaars zonder abonne-
ment:
2,50 euro per strekkende meter voor een dag of gedeelte ervan, met als minimumforfait 15
euro;

3° voor een standplaats op de wekelijkse openbare markt voor de handelaars met een abon-
nement:
25 euro per strekkende meter voor een trimester;

4° voor een standplaats op de jaarmarkt voor de handelaars zonder abonnement op de weke-
lijkse openbare markt:
3 euro per strekkende meter;

5° voor een standplaats op de jaarmarkt voor de handelaars met een abonnement op de
wekelijkse openbare markt:
gratis, de standplaats is begrepen in het abonnement;

6° voor een standplaats op de jaarmarkt voor de verkoop/consumptie van drank en/of eetwa-
ren:
50 euro forfaitair.

De volledige lengte van de inrichting waar de waren verkocht wordt in aanmerking genomen.

Een gedeelte van een meter wordt aangerekend voor een volledige meter.

De handelaars van de jaarmarkt betalen vooraf een waarborg van 20 euro voor de reservatie
van hun standplaats. Als de handelaar zijn standplaats niet inneemt op de jaarmarkt, is dit
bedrag verworven voor het gemeentebestuur.

Hoofdstuk 5 — Invordering.

Artikel 6.
De belasting is contant betaalbaar:
1° op het ogenblik dat de standplaats wordt toegewezen (voor de handelaars zonder abonne-

ment voor een standplaats);
2° veertien dagen na de toezending van de uitnodiging tot betaling (voor de handelaars met

een abonnement voor een standplaats op de wekelijkse openbare markt of een standplaats
op de jaarmarkt).

Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen.

Artikel 7.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 8.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 9.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
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dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

23 Belastingen — Contantbelasting kermisinstallaties — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.664)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Overwegende dat kermis Opperstraat het belangrijkste evenement van het jaar is waar veel
meer publiek komt dan voor de andere kermissen; dat deze kermis loopt van vrijdagavond tot
en met maandagavond; dat de andere kermissen beperkt zijn tot zaterdag en zondag;

Overwegende dat het billijk is een hogere belasting te heffen voor kermis Opperstraat;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting op het plaatsen van kermisinstallaties.
De belasting is alleen verschuldigd voor kermis Opperstraat. Voor de andere kermissen wordt
geen belasting geheven.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 2.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 3.
De belasting is verschuldigd door de uitbater en van de kermisinstallatie.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.

Artikel 4.
De belasting wordt per weekeinde vastgesteld op:
1° 300 euro voor een attractie groter dan 100 vierkante meter;
2° 200 euro voor een attractie van 35 vierkante meter tot 100 vierkante meter;
3° 75 euro voor een attractie van minder dan 35 vierkante meter;
4° 100 euro voor een installatie voor de verkoop/consumptie van eetwaren en/of dranken.

Hoofdstuk 5 — Invordering.
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Artikel 5.
De belasting is contant betaalbaar:
1° op het ogenblik dat de standplaats wordt toegewezen (voor de foorreizigers zonder vaste

standplaats);
2° veertien dagen na de toezending van de uitnodiging tot betaling (voor de foorreizigers met

een vaste standplaats).

Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen.

Artikel 6.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 7.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 8.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

24 Belastingen — Contantbelasting sluikstorten — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.773)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
in het bijzonder artikel 12;

Overwegende dat de nodige maatregelen moeten worden genomen om het sluikstorten te
voorkomen;

Overwegende dat de kosten van ophaling en verwijdering van de sluikstorten moeten worden
verhaald op de dader;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting op het opruimen en/of saneren van sluikstorten door
het gemeentebestuur of in opdracht van het gemeentebestuur.
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Artikel 2.
In dit reglement wordt verstaan onder:
1° afvalstof: de stoffen en voorwerpen bedoeld in artikel 2, 1° en artikel 3 van het decreet van

2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen;
2° producent: de persoon bedoeld in artikel 2, 3° van het decreet van 2 juli 1981 betreffende

het beheer van afvalstoffen;
3° sluikstorten: het achterlaten van de voormelde afvalstoffen op openbare en private wegen,

plaatsen en terreinen
– op niet-reglementaire tijdstippen en/of
– in niet-reglementaire recipiënten en/of
– op niet-reglementaire plaatsen;

4° niet-reglementaire plaatsen, tijdstippen of recipiënten: andere plaatsen, andere tijdstippen
of andere recipiënten dan deze bepaald in de wetten, decreten, uitvoeringsbesluiten of ge-
meenteraadsbesluiten.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 3.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 4.
De belasting is verschuldigd door de persoon die heeft gesluikstort.
De persoon die daartoe opdracht of toelating gegeven heeft, is hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de belasting.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.

Artikel 5.
§ 1. De belasting voor het opruimen van het sluikstort wordt als volgt vastgesteld:
– voor afval met een volume tot 1/10 m³: 50 euro;
– voor afval met een volume van meer dan 1/10 m³ tot 1/2 m³: 100 euro;
– voor afval met een volume van meer dan 1/2 m³ tot 1 m³: 200 euro;
– voor afval met een volume van meer dan 1 m³: 200 euro per m³ of gedeelte van m³.

§ 2. De belasting wordt vermeerderd met de extra kosten gemaakt voor het saneren van het
sluikstort, het afvoeren, de overslag, het verwerken en storten of verbranden van de achterge-
laten afvalstoffen.

Hoofdstuk 5 — Invordering.

Artikel 6.
De belasting is contant betaalbaar.

Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen.

Artikel 7.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 8.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 9.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

25 Belastingen — Contantbelasting aanvragen omgevingsvergunning — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.777)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
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artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
(DABM);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO);

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting op de aanvragen voor een omgevingsvergunning of
een melding, bedoeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 2.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 3.
De belasting is verschuldigd door de persoon die de aanvraag of melding indient bij het college
van burgemeester en schepenen.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.

Artikel 4.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1° voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

binnen de vereenvoudigde procedure: 25 euro;
2° voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

binnen de gewone procedure: 75 euro;
3° voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor

het tot stand brengen van minstens 20 wooneenheden of met aanleg van wegenis: 1 000
euro;

4° voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: 75 euro;
5° voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor

minstens 20 loten of met aanleg van wegenis: 1 000 euro;
6° voor de aanvraag van een omgevingsvergunning tot bijstelling van de verkaveling: 75 euro;
7° voor de melding van stedenbouwkundige handelingen: 25 euro;
8° voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde

inrichting:
a. Klasse 1 en 2 vereenvoudigde procedure: 200 euro;
b. Klasse 2 in de gewone procedure: 600 euro;
c. Klasse 1 in de gewone procedure: 2 000 euro;
d. klasse 1 met veiligheids- en/of milieueffectenrapport: 2 500 euro;

9° voor de melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit: 25 euro;
10°voor de melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of
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activiteit: 25 euro;
11°voor een verzoek tot bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden van een omgevings-

vergunning: 50 euro;
12°voor de mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omge-

vingsvergunning van onbepaalde duur: 75 euro.

Bij regularisatieaanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
of exploitatie van een ingedeelde inrichting wordt de belasting vermeerderd met 150 euro.

Bij omgevingsvergunning met combinatie van stedenbouwkundige handelingen en de exploita-
tie van een ingedeelde inrichting worden de afzonderlijke tarieven samengeteld.

Hoofdstuk 5 — Invordering.

Artikel 5.
De belasting is contant betaalbaar bij het indienen van de aanvraag.

Hoofdstuk 5 — Overgangsbepalingen.

Artikel 6.
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing zolang het huidige vergunningensysteem
niet vervangen is door de omgevingsvergunning.

Artikel 7.
Het gemeentebestuur heft een belasting op:
1° de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning of een

melding, bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
2° de aanvragen bedoeld in het Vlaams reglement op de milieuvergunning.

Artikel 8.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1° voor de akteneming van een melding van handelingen in of aan gebouwen: 25 euro;
2° voor een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersa-

menstelling: 25 euro;
3° voor een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning met uitgebreide dossiersamen-

stelling: 75 euro;
4° voor een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of

terreinaanlegwerken: 50 euro;
5° voor een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de regularisatie van een

bestaande toestand: 150 euro;
6° voor een aanvraag voor een verkavelingsvergunning: 75 euro;
7° voor een aanvraag voor de inrichtingen door het VLAREM gerangschikt in klasse 1 en waar-

voor een milieu-effectenrapport en/of een veiligheidsrapport moet opgesteld worden: 2 500
euro;

8° voor een aanvraag voor de inrichtingen door het VLAREM gerangschikt in klasse 1 waarvoor
een openbaar onderzoek moet ingesteld worden: 2 000 euro;

9° voor een aanvraag voor de inrichtingen door het VLAREM gerangschikt in klasse 2 waarvoor
een openbaar onderzoek moet ingesteld worden: 600 euro.

Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen.

Artikel 6.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 7.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 8.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

26 Belastingen — Contantbelasting uitreiking administratieve documenten — Aanslagjaar
2018
(NDC 484.778)

De Gemeenteraad,
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Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provin-
cies en gemeenten, in het bijzonder artikel 13;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -
bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar, in het bijzonder artikel 1, artikel 3, en artikel 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, in het bijzonder
artikel 61 en artikel 62;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbe-
waking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, in het bijzonder
artikel 22, § 1;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:

Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting op de uitreiking van administratieve documenten.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 2.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 3.
De belasting is verschuldigd door de persoon of de instelling aan wie het administratief docu-
ment op verzoek of ambtshalve wordt uitgereikt.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.

Artikel 4.
§ 1. De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1° op de uitreiking van een attest van immatriculatie (model A en model B): 10 euro;
2° op de uitreiking van een arbeidskaart voor vreemdelingen: 10 euro;
3° op de uitreiking van een identiteitskaart (elektronisch) voor kinderen jonger dan 12 jaar:

8 euro;
4° op de uitreiking van een identiteitskaart voor personen van 12 jaar en ouder: 20 euro;
5° op de uitreiking van een verblijfskaart voor vreemdelingen met beperkt verblijfsrecht

(A kaart): 20 euro;
6° op de uitreiking van een verblijfskaart voor vreemdelingen met onbeperkt verblijfsrecht

(B kaart): 20 euro;
7° op de uitreiking van een identiteitskaart voor vreemdeling (C, F en F+ kaart): 20 euro;
8° op de uitreiking van een verblijfskaart van een burger van de Europese Unie (E en E+ kaart):

20 euro;
9° op de uitreiking van een reispas voor personen van 18 jaar en ouder: 81 euro;
10°op de uitreiking van een reispas voor personen jonger dan 18 jaar: 41 euro;
11°op de uitreiking van een voorlopig rijbewijs: 5 euro (onverminderd de federale retributie
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bepaald bij koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs);
12°op de uitreiking van een rijbewijs: 5 euro (onverminderd de federale retributie bepaald bij

koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs);
13°op de uitreiking van een internationaal rijbewijs: 5 euro (onverminderd de federale retribu-

tie bepaald bij koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs);
14°op de uitreiking van een personenlijst: 25 euro;
15°op de uitreiking van een trouwboekje, inbegrepen het huwelijksgetuigschrift: 30 euro;
16°op de uitreiking van een boekje van wettelijke samenwoning, inbegrepen het getuigschrift:

7 euro;
17°op de uitreiking van een bewijs van aangifte van een particuliere slachting: 5 euro;
18°op de uitreiking van een conformiteitsattest bedoeld in besluit van de Vlaamse regering van

6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal
beheersrecht op woningen: 60 euro, uitgezonderd de conformiteitsattesten met de ver-
melding "impliciete inwilliging";

19°op het verstrekken van genealogische inlichtingen voor het afhandelen van erfenissen:
50 euro per erflater;

20°voor een jaarabonnement met de post op de agenda van de gemeenteraad: 15 euro; een
abonnement per e-mail is gratis;

21°voor een jaarabonnement op het gemeentelijk informatieblad buiten de gemeente: 20 euro;
22°op de uitreiking van een stedenbouwkundig attest: 25 euro;
23°op de uitreiking van een planologisch attest: 25 euro;
24°op het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen aan notarissen: 150 euro per

onroerend goed;
25°op de uitreiking van een uittreksel uit het gemeentelijk vergunningenregister of plannenre-

gister: 75 euro per onroerend goed;
26°op de kopieën van akten en stukken betreffende het bestuur van de gemeente:

– A4-formaat: 0,05 euro per zwart/wit kopie en 0,20 euro per kleurenkopie;
– A3-formaat: 0,10 euro per zwart/wit kopie en 0,40 euro per kleurenkopie;
– plannen: tegen kostprijs;
– informatie op andere dragers (cd-rom, diskette, foto's): tegen kostprijs;
indien het aantal te kopiëren bladzijden minder dan vijf A4 bedraagt, is geen vergoeding

verschuldigd;

§ 2. Indien voor de uitreiking van de kaart bedoeld in § 1, 3° tot en met 8° een beroep gedaan
wordt op de procedure "Dringend", bedraagt de belasting 100 euro.
Indien voor de uitreiking van de kaart bedoeld in § 1, 3° tot en met 8° een beroep gedaan wordt
op de procedure "Zeer Dringend", bedraagt de belasting 185 euro.
Voor de uitreiking vanaf de tweede identiteitskaart bedoeld in § 1, 3°, aan leden van hetzelfde
gezin die op hetzelfde adres ingeschreven zijn, bedraagt de belasting 75 euro voor de procedu-
res "Dringend" en "Zeer Dringend"

§ 3. Indien voor de uitreiking van de reispas bedoeld in § 1, 9° en 10° een beroep gedaan
wordt op de spoedprocedure, wordt de belasting vermeerderd met 169 euro.

§ 4. Voor de toepassing van 24° en 25° van § 1 is de belasting verschuldigd voor elk onroe-
rend goed dat op de kadastrale plannen op ondubbelzinnige wijze gescheiden is van alle andere
onroerend goederen en een geïntegreerd geheel vormt met zijn aanhorigheden, aangeduid
door één of meer kadastrale nummers.

Hoofdstuk 5 — Vrijstellingen.

Artikel 5.
De belasting is niet verschuldigd:
1° op de uitreiking van documenten onderworpen aan de betaling van een speciaal recht ten

voordele van de gemeente krachtens een wet, een decreet of een besluit;
2° op de uitreiking van documenten die kosteloos moeten worden afgeleverd krachtens een

wet, een decreet of een besluit;
3° bij de vervanging van een elektronisch rijbewijs wegens medisch attest (diabetici).

Hoofdstuk 6 — Invordering.

Artikel 6.
De belasting is contant betaalbaar.

Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen.

Artikel 7.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 8.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
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Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 9.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

27 Belastingen — Contantbelasting gebruik aggregaten — Aanslagjaar 2018
(NDC 484.664)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grond-
wet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186,
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschil-
lenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 — Belastingen — Algemeen regle-
ment;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2014 — Milieu — Burgemeestersconvenant —
Ondertekening;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 november 2015 — Milieu — Burgemeestersconve-
nant — Klimaatactieplan;

Gelet op de ondertekening van het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) tijdens een
officieel gezamenlijk ondertekeningsmoment op 4 oktober 2013;

Gelet op actie 53 van het gemeentelijk klimaatactieplan 2015/2020: Aanmoedigen van foor-
kramers om kermisattracties te voorzien van groene stroom via de gemeentelijke elektriciteits-
kasten en geen eigen generatoren op benzine of diesel te gebruiken;

Overwegende dat op het grondgebied van de gemeente diverse evenementen worden georga-
niseerd waarvoor elektriciteitsvoorziening noodzakelijk is;

Overwegende dat sommige uitbaters of organisatoren een aggregaat gebruiken terwijl aanslui-
ting op gemeentelijke elektriciteitskasten mogelijk is;

Overwegende dat de gemeentelijke elektriciteitskasten 100% groene stroom leveren;

Overwegende dat aggregaten geurhinder en geluidsoverlast veroorzaken alsook CO2 en vervui-
lende stoffen uitstoten;

Overwegende dat het gemeentebestuur het gebruik van generatoren op brandstof voor het
opwekken van elektrische stroom wil ontmoedigen en het gebruik van ‘groene stroom’ via de
gemeentelijke aftakpunten wil stimuleren;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en 1 onthouding;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny
De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Peter Pauwels,
Vanessa De Bolle;
heeft tegen gestemd: niemand;
heeft zich onthouden: Patrick Asselman;

Besluit:
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Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione materiae.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een belasting op het gebruik van aggregaten bij kermissen en andere
evenementen op het openbaar domein van de gemeente.

Artikel 2.
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder aggregaat verstaan: door een brandstofmo-
tor aangedreven generator voor het opwekken van elektriciteit.

Artikel 3.
De belasting is niet verschuldigd wanneer er geen gemeentelijk aftakpunt van elektriciteit in de
omgeving van de plaats van het evenement aanwezig is, of wanneer het gemeentelijk aftakpunt
het gevraagde vermogen niet kan leveren.

Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione temporis.

Artikel 4.
De belasting wordt gevestigd voor het aanslagjaar 2018.
De belasting is verschuldigd voor heel het jaar.

Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.

Artikel 5.
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de kermisattractie of het evenement.

Hoofdstuk 4 — Aanslagvoet.

Artikel 6.
De belasting wordt vastgesteld op 75 euro per aggregaat per dag of gedeelte ervan.

Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag.
Artikel 7.
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen voor de vaststelling van de belasting.

Hoofdstuk 6 — Invordering.

Artikel 8.
De belasting is contant betaalbaar.
De organisator van de kermisattractie of het evenement is hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de belasting.

Hoofdstuk 7 — Slotbepalingen.

Artikel 9.
Het algemeen reglement aangaande de gemeentebelastingen is van toepassing op deze belas-
ting, voor zover hiervan niet wordt afgeweken door voorgaande bepalingen.

Artikel 10.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 11.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig
dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant,
voor kennisgeving.

28 Patrimonium — Grafconcessies — Huishoudelijk reglement — Wijziging
(NDC 571.102)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 186 en artikel 187;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, in het bijzon-
der artikel 8;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 februari 2012 — Grafconcessies — Huishoudelijk
reglement, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 15 december 2016;

Overwegende dat volgens het huidige reglement een grafconcessie kan hernieuwd worden voor
de duur van tien jaar of twintig jaar;

Overwegende dat op de oude begraafplaats in de Molenstraat een hernieuwing voor de duur van
minder dan twintig jaar niet opportuun is; dat deze begraafplaats eeuwigdurende concessies
bevat, die om de vijftig jaar moeten herbevestigd worden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
In het tweede lid van artikel 14 van het gemeenteraadsbesluit van 16 februari 2012 — Grafcon-
cessies — Huishoudelijk reglement, wordt aan het einde een zin toegevoegd als volgt:

Op de begraafplaats in de Molenstraat bedraagt de duur van een hernieuwing van een concessie
twintig jaar.

Artikel 2.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking.
De integrale tekst van dit reglement zal aangeplakt blijven aan de ingang van elke begraafplaats.

29 Financiën — Politiezone TARL — Dotatie 2018
(NDC 485.12:580.71)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, en artikel 151, § 2, 5°;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikel 40;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening
en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezo-
ne;

Gelet op het besluit van de politieraad van 7 december 2017 — Financiën — Begroting 2018;

Overwegende dat bij de goedkeuring van de politiebegroting rekening werd gehouden met de
verdeelsleutel zoals bepaald in het vermelde koninklijk besluit van 7 april 2005;

Overwegende dat in artikel 33013/485-48 (bijdrage gemeente Liedekerke) van de politiebegro-
ting 2018 een bedrag van 1 456 779,27 euro staat ingeschreven;

Overwegende dat elke gemeenteraad van de zone de dotatie stemt die aan het lokaal politie-
korps wordt toegekend en die aan de politiezone wordt gestort;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:



Gemeenteraad van Liedekerke 2017-12-14

Artikel 1.
De bijdrage van de gemeente in de begroting 2018 van de politiezone TARL, zijnde in totaal
1 456 779,27 euro, wordt goedgekeurd.

Artikel 2.
Het bedrag van deze dotatie zal worden gestort op de rekening van de politiezone TARL.
De betaling zal maandelijks gebeuren in twaalf gelijke schijven.

Artikel 3.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de politie-
zone TARL, voor kennisgeving.

30 Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn — Meerjarenplan 2014/2019 — Aanpas-
sing 2018
(NDC 185.2:480.1)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 145, artikel 147, artikel 148 en artikel 270,
§ 1,1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder de artikelen 10 tot 14;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningen-
stelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
in het bijzonder artikel 1;
Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder
in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplich-
tingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd, in het bijzonder artikel 5 en artikel 7;

Gelet op het meerjarenplan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de
periode 2014/2019, na aanpassing 4, vastgesteld bij besluit van de raad voor maatschappelijk
welzijn van 11 december 2017;

Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 28 november 2017;

Overwegende dat een formele wijziging van het meerjarenplan noodzakelijk is omdat de bijdra-
ge van de gemeente gedurende de resterende periode van de financiële nota van het meerja-
renplan wordt verhoogd en/of de strategische nota van het meerjarenplan inhoudelijk wijzigt;

Overwegende dat het meerjarenplan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage die opgenomen is in het aangepaste meerjaren-
plan elk jaar van de planningsperiode 815 037 euro bedraagt;

Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn jaarlijks 140 000 euro
rechtstreeks ontvangt uit het gemeentelijk aandeel in het Nieuw Gemeentefonds;

Overwegende dat dit aangepaste meerjarenplan geen aanleiding geeft tot opmerkingen;

Gehoord de toelichting van de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn;

Na beraad;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarenplan van het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn voor de periode 2014/2019, na de jaarlijkse aanpassing 2018, bestaande uit
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de strategische nota, de financiële nota en een toelichting.

Artikel 2.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van vijftig dagen,
ingaande de dag na de ontvangst van het aangepaste meerjarenplan, worden verzonden naar:
1° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor kennisgeving;
2° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving.

31 Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn — Budget 2018
(NDC 185.2:472.1)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1, artikel 151, § 2, 4° en artikel
207, § 1, 1°;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 145 en artikel 150;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 10 en de artikelen 16 tot 27;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningen-
stelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
in het bijzonder artikel 2, artikel 3, artikel 4 en artikel 10;

Gelet op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 7;

Gelet op van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid, in het bijzon-
der artikel 4;

Gelet op het meerjarenplan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de
periode 2014/2019 na aanpassing 2018, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 14 decem-
ber 2017;

Gelet op het budget van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor het jaar
2018, vastgesteld bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 december 2017;

Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 28 november 2017;

Overwegende dat de gebudgetteerde bijdrage van de gemeente 815 037 euro bedraagt;

Overwegende dat het budget past binnen het meerjarenplan van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn;

Gehoord de toelichting van de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn;

Na beraad;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van het budget van het openbaar centrum voor maatschappe-
lijk welzijn voor het jaar 2018, bestaande uit de beleidsnota, de financiële nota en de toelich-
tingsrapporten.

Artikel 2.
De toelage van de gemeente aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor het
jaar 2018 wordt vastgesteld op 815 037 euro.
Dit bedrag zal worden voorzien in het budget 2018 van de gemeente onder budgetsleutel
2018/6490000/welz/0900 (toelage openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn).
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Artikel 3.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van vijftig dagen,
ingaande de dag na de ontvangst van het budget, worden verzonden naar het openbaar cen-
trum voor maatschappelijk welzijn, voor kennisgeving.

32 Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans Ninove — Financiële bijdrage 2018 —
Raming
(NDC 555:472.1)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en be-
heerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 10 en de artikelen 16 tot 27;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 — Academie voor muziek woord en
dans Ninove — Filiaalovereenkomst;

Gelet op de overeenkomst voor het organiseren van gesubsidieerd deeltijds kunstonderwijs,
studierichting muziek woord en dans, door de Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans
Ninove, in een filiaal te Liedekerke, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014
en bij gemeenteraadsbesluit van Ninove van 23 januari 2014, in het bijzonder artikel 5 en artikel
6;

Gelet op het budget 2018 van de academie voor muziek woord en dans Ninove;

Overwegende dat de Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans Ninove een afdeling
heeft te Liedekerke;

Overwegende dat de bijdrage van de gemeente voor 2018 in de werkingskosten van de acade-
mie begroot is op 14 934,35 euro; dat dit bedrag bestaat uit geraamde werkingsuitgaven van
17 315,84 euro en geraamde inkomsten via werkingssubsidies van 2 381,49 euro;

Overwegende dat dit budget geen aanleiding geeft tot opmerkingen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De bijdrage van de gemeente voor het jaar 2018 in het budget van de Stedelijke Academie
Muziek Woord en Dans Ninove wordt goedgekeurd, voor een bedrag van 14 934,35 euro.

Artikel 2.
Aan het stadsbestuur van Ninove zal elk kwartaal één vierde van de geraamde bijdrage in de
kosten worden betaald als voorschot.
De juiste bijdrage zal worden bepaald aan de hand van de werkelijk gedane uitgaven en ont-
vangsten, zoals zal blijken uit de goedgekeurde jaarrekening. Het saldo van de financiële bijdra-
ge wordt verrekend met de eerstvolgende kwartaalbijdrage na de vaststelling van de jaarreke-
ning van de academie

Artikel 3.
Deze uitgave zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in de budgetsleutel
2018/6490000/AB/820/02 van het exploitatiebudget 2018.

Artikel 4.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar het stadsbe-
stuur van Ninove, voor kennisgeving.



Gemeenteraad van Liedekerke 2017-12-14

33 Academie voor beeldende kunst — Budget 2018
(NDC 555:472.1)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 148;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 10 en de artikelen 16 tot 27;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 1991 — Gemeentelijke academie voor
beeldende kunst — Oprichting van een filiaal in de stad Ninove;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 mei 1991 — Gemeentelijke academie voor beelden-
de kunst — Oprichting van een filiaal in de gemeente Gooik;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 september 1991 — Gemeentelijke academie voor
beeldende kunst — Oprichting van een filiaal in de gemeente Opwijk;

Gelet op het ontwerp van budget 2018 van de academie voor beeldende kunst;

Overwegende dat dit budget de volgende totalen bevat:

Ontvangsten Uitgaven
Overdrachten
Vlaams Ministerie van
Onderwijs en Vorming

850 700 Personeel 884 900

Overdrachten
gemeente Liedekerke
gemeente Gooik
stad Ninove
gemeente Opwijk

38 892,77
4 257,26

40 582,01
13 167,96

Werkingskosten
Werkingsuitgaven

62 700

Overdrachten
inschrijvingsgelden

130 000 Overdrachten
inschrijvingsgelden

130 000

Totaal 1 077 600 Totaal 1 077 600

Overwegende dat dit budget past in het meerjarenplan;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Gaat over tot de stemming over het geheel van het budget;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
Het budget van de academie voor beeldende kunst voor het jaar 2018 wordt goedgekeurd.
Dit budget maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
Het budget zal worden voorgelegd aan de filiaalgemeenten voor wat betreft de goedkeuring
van de eigen gemeentelijke bijdrage.

Artikel 3.
Van filiaalgemeenten zal elk kwartaal één vierde van de geraamde bijdrage in de kosten worden
gevorderd als voorschot.
De juiste bijdrage zal worden bepaald aan de hand van de werkelijk gedane uitgaven en ont-
vangsten, zoals zal blijken uit de goedgekeurde jaarrekening. Het saldo van de financiële bijdra-
ge wordt verrekend met de eerstvolgende kwartaalbijdrage na de vaststelling van de jaarreke-
ning van de academie

Artikel 4.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het budget worden
verzonden naar:
1° het gemeentebestuur van Gooik;
2° het stadsbestuur van Ninove;
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3° het gemeentebestuur van Opwijk.

34 Interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland" — Budget 2018
(NDC 901:625:472.1)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 9, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 10 en de artikelen 16 tot 27;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 mei 2008 — Interlokale vereniging “Regionaal
Woonbeleid Noord-Pajottenland” — Oprichting — Overeenkomst;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2011 — Interlokale vereniging “Regionaal
Woonbeleid Noord-Pajottenland” — Overeenkomst — Verlenging en uitbreiding;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2014 — Interlokale vereniging “Regionaal
Woonbeleid Noord-Pajottenland”— Verlenging — Overeenkomst;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2017 — Interlokale vereniging “Regionaal
Woonbeleid Noord-Pajottenland” – Verlenging — Overeenkomst 2018/2019;

Gelet op de overeenkomst Interlokale vereniging "Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland",
goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2014, in het bijzonder artikel 18 en artikel
20;

Gelet op het jaarprogramma 2018 en het budget 2018 van de interlokale vereniging “Regionaal
Woonbeleid Noord-Pajottenland”, zoals vastgesteld door het beheerscomité in zitting van 15
november 2017;

Overwegende dat dit budget de volgende totalen bevat:

Ontvangsten Uitgaven
Overdrachten hogere
overheid

127 168,17 Personeel 250 010,00

Overdrachten
gemeente Liedekerke
gemeente Roosdaal
gemeente Affligem
gemeente Ternat

34 414,46
34 414,46
34 414,46
34 414,46

Werkingskosten
werkingsuitgaven

16 000,00

Overdrachten derden 1 184,22
Totaal 266 010,00 Totaal 266 010,00

Saldo 0

Overwegende dat het aandeel van de gemeente Liedekerke in de financiering van de interlokale
vereniging geraamd is op 34 414,46 euro;

Overwegende dat elke deelnemer een financiële inbreng doet die even groot is;

Overwegende dat dit budget rekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen;

Overwegende dat het gemeentebestuur van Liedekerke instaat voor de boekhouding van de
interlokale vereniging;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Er wordt over geen enkel artikel van het budget een afzonderlijke stemming geëist;

Gaat over tot de stemming over het geheel van het budget;
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Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
Het budget van de interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” voor het
jaar 2018 wordt goedgekeurd.
Dit budget en het bijbehorend jaarprogramma maken integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
De bijdrage van de gemeente voor het jaar 2018 in het budget van de interlokale vereniging
wordt goedgekeurd, voor een bedrag van 34 414,46 euro.

Artikel 3.
Van de andere deelnemers van de interlokale vereniging zal elk semester de helft van de voor-
ziene bijdrage worden gevorderd als voorschot.
Het juiste bedrag van de bijdrage zal worden bepaald aan de hand van de werkelijk gedane
uitgaven en ontvangsten, zoals zal blijken uit de voorgelegde jaarrekening. Het saldo van de
financiële bijdrage wordt verrekend met de eerstvolgende kwartaalbijdrage na de vaststelling
van de rekening van de interlokale vereniging.

Artikel 4.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het budget worden
verzonden naar:
1° het gemeentebestuur van Affligem;
2° het gemeentebestuur van Roosdaal;
3° het gemeentebestuur van Ternat;
4° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Affligem;
5° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke;
6° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Roosdaal;
7° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ternat.

35 Interlokale vereniging "Integratiepartners Affligem-Liedekerke-Denderleeuw" (ADIL) —
Budget 2018
(NDC 901:692:472.1)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 9, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 10 en de artikelen 16 tot 27;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 februari 2016 — Interlokale vereniging "Integratie-
partners Affligem - Liedekerke - Denderleeuw" — Oprichting — Overeenkomst;

Gelet op de overeenkomst Interlokale vereniging “Integratiepartners Affligem - Liedekerke -
Denderleeuw" goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 18 februari 2016, in het bijzonder
artikel 18, artikel 19 en artikel 20;

Gelet op het jaarprogramma 2018 en het budget 2018 van de interlokale vereniging "Integra-
tiepartners Affligem - Liedekerke - Denderleeuw", zoals vastgesteld door het beheerscomité in
zitting van 12 december 2017;

Overwegende dat dit budget de volgende totalen bevat:

Ontvangsten Uitgaven
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Overdrachten hogere
overheid

60 000 Personeel 49 695

Overdrachten
gemeente Liedekerke
gemeente Affligem
gemeente Denderleeuw

5 000
5 000
5 000

Werkingskosten
werkingsuitgaven

25 555

Overdrachten derden 250
Totaal 75 250 Totaal 75 250

Saldo 0

Overwegende dat het aandeel van de gemeente Liedekerke in de financiering van de interlokale
vereniging geraamd is op 5 000 euro;

Overwegende dat elke deelnemer een financiële inbreng doet die even groot is;

Overwegende dat dit budget rekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen;

Overwegende dat het gemeentebestuur van Liedekerke instaat voor de boekhouding van de
interlokale vereniging;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Er wordt over geen enkel artikel van het budget een afzonderlijke stemming geëist;

Gaat over tot de stemming over het geheel van het budget;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
Het budget van de interlokale vereniging "Integratiepartners Affligem - Liedekerke - Dender-
leeuw" voor het jaar 2018 wordt goedgekeurd.
Dit budget en het bijbehorend jaarprogramma maken integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
De bijdrage van de gemeente voor het jaar 2018 in het budget van de interlokale vereniging
wordt goedgekeurd, voor een bedrag van 5 000 euro.

Artikel 3.
Van de andere deelnemers van de interlokale vereniging zal elk semester de helft van de voor-
ziene bijdrage worden gevorderd als voorschot.
Het juiste bedrag van de bijdrage zal worden bepaald aan de hand van de werkelijk gedane
uitgaven en ontvangsten, zoals zal blijken uit de voorgelegde jaarrekening. Het saldo van de
financiële bijdrage wordt verrekend met de eerstvolgende kwartaalbijdrage na de vaststelling
van de rekening van de interlokale vereniging.

Artikel 4.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het budget worden
verzonden naar:
1° het gemeentebestuur van Affligem;
2° het gemeentebestuur van Denderleeuw.

36 Beleidscyclus — Meerjarenplan 2014-2019 — Aanpassing 2018
(NDC 480.1 + 502.1)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 28, § 1, laatste lid, artikel 87, § 4, 4°,
artikel 93, 1°, a), artikel 146, artikel 253, § 1, 2°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 4, artikel 10 en artikel 15;
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Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningen-
stelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
in het bijzonder artikel 4, artikel 6 en artikel 9;

Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder
in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplich-
tingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd, in het bijzonder artikel 5 en artikel 7;

Gelet op artikel 5 van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid;

Gelet op artikel 4 van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid;

Gelet op artikel 19 van het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onder-
wijsbeleid op lokaal niveau;

Gelet op artikel 5 van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;

Gelet op artikel 5 van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van
een lokaal sportbeleid;

Gelet op artikel 4 van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering
van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;

Gelet op artikel 4, § 2, 7°, van het decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams cultureel-
erfgoedbeleid;

Gelet op artikel 9, § 1, van het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een
inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen;

Gelet op artikel 145, tweede lid, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organi-
satie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op artikel 7 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op artikel 40, vijfde lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïnte-
greerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op artikel 41 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder
in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplich-
tingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd, in het bijzonder artikel 5;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2016 — Beleidscyclus — Meerjarenplan
2014/2019 — Aanpassing 2017;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2017 — Openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn — Meerjarenplan 2014/2019 — Aanpassing 2018;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2017 — Kerkfabriek parochie Sint-Niklaas —
Meerjarenplan 2014/2019 — Aanpassing 2018;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2017 — Kerkfabriek parochie Onze-Lieve-
Vrouw Boodschap — Meerjarenplan 2014/2019 — Aanpassing 2018;

Gelet op het voorontwerp van de aangepaste strategische nota van het meerjarenplan, opge-
steld door de gemeentesecretaris in overleg met het managementteam;

Gelet op het voorontwerp van de aangepaste financiële nota van het meerjarenplan, opgesteld
door de financieel beheerder in overleg met het managementteam;

Gelet op de toelichting bij het meerjarenplan;

Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en
een toelichting;

Overwegende dat de strategische nota een beschrijving geeft van de beleidsdoelstellingen en
de beleidsopties van het gemeentebestuur voor de planningsperiode;
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Overwegende dat de financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan (schema M1),
en de staat van het financiële evenwicht (schema M2);

Overwegende dat de toelichting bestaat uit een motivering van de wijzigingen tegenover de
vorige aanpassing van het meerjarenplan, de financiële schulden en een overzicht van de
financiële risico’s;

Overwegende dat de staat van het financiële evenwicht de volgende totalen bevat:

RESULTAAT OP KASBASIS JR 2015 JR 2016 Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

I Exploitatiebudget
II Investeringsbudget
III Andere

1 927
764

-1 800
440

659 622

1 652
867

-1 433
824

69 737

1 028
816

-1 788
080

-90 887

1 074
908

-1 209
173

-602
613

1 293
692

-211
929

-710
468

1 372
165

-585
290

-1 196
766

IV Budgettair resultaat
boekjaar

(I +II +III)
786 946 288 780

-850
151

-736
878

371 295
-409
891

V Gecumuleerd budget-
tair

resultaat vorig jaar

1 017
573

1 804
519

2 093
299

1 243
149

506 271 877 566

VI Gecumuleerd budget-
tair

resultaat (IV + V)

1 804
519

2 093
299

1 243
149

506 271 877 566 467 675

VII Bestemde gelden
0 16 412 16 412 0 0 0

VIIIResultaat op kasbasis
(VI - VII) 1 804

519
2 076

887
1 226

737
506 271 877 566 467 675

Overwegende dat het ontwerp van aangepaste meerjarenplan veertien dagen vóór de vergade-
ring van heden werd bezorgd aan de raadsleden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Er wordt over geen enkel onderdeel van het meerjarenplan een afzonderlijke stemming geëist;
Gaat over tot de stemming over het geheel van het meerjarenplan;

Aangenomen met 14 stemmen voor, geen stemmen tegen en 7 onthoudingen;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Patrick Asselman, Peter Pauwels;
hebben tegen gestemd: niemand;
hebben zich onthouden: Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny De Brabanter, Sonja De Leeuw,
Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Vanessa De Bolle;

Besluit:

Artikel 1.
Het meerjarenplan voor de periode 2014/2019, na de jaarlijkse aanpassing 2018, wordt goed-
gekeurd.
De aangepaste strategische nota, de aangepaste financiële nota en de toelichting van dit plan
maken integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het aangepaste meerja-
renplan, binnen een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden naar de gou-
verneur van de provincie Vlaams-Brabant.
De gegevens over het aangepaste meerjarenplan zullen in een digitaal bestand worden bezorgd
aan de Vlaamse regering, voor 15 januari 2018.

37 Financiën — Budget 2018
(NDC 472.1)

De Gemeenteraad,
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Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 28, § 1, laatste lid, artikel 87, § 4, 5°,
artikel 93, 1°, b), artikel 148, artikel 177, artikel 253, § 1, 2°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 4, artikel 10 en de artikelen 16 tot 27;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningen-
stelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
in het bijzonder artikel 2, artikel 6 en artikel 10;

Gelet op artikel 5 van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid;

Gelet op artikel 4 van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid;

Gelet op artikel 19 en artikel 28 van het decreet van 30 november 2007 betreffende het flanke-
rend onderwijsbeleid op lokaal niveau;

Gelet op artikel 5 van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;

Gelet op artikel 5 en artikel 9 van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en
subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op artikel 4 van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering
van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid;

Gelet op artikel 4, § 2, 7°, van het decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams cultureel-
erfgoedbeleid;

Gelet op artikel 9, § 1, van het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een
inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen;

Gelet op artikel 145, tweede lid, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organi-
satie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op artikel 7 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op artikel 40, vijfde lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïnte-
greerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op artikel 52/1, § 1, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2017 — Beleidscyclus — Meerjarenplan
2014/2019 — Aanpassing 2018;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2017 — Openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn — Budget 2018;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2017 —Financiën — Politiezone TARL —
Dotatie 2018;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2017 — Kerkfabriek parochie Sint-Niklaas —
Budget 2018;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2017 — Kerkfabriek parochie Onze-Lieve-
Vrouw Boodschap — Budget 2018;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2017 — Kerkfabriek parochie Sint-Amandus
— Budget 2018;

Gelet op het voorontwerp van de beleidsnota van het budget, opgesteld door de gemeentese-
cretaris in overleg met het managementteam;

Gelet op het voorontwerp van de financiële nota van het budget, opgesteld door de financieel
beheerder in overleg met het managementteam;

Gelet op de toelichting bij het budget;
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Overwegende dat de beleidsnota bestaat uit een doelstellingennota, het doelstellingenbudget
(modelschema B1) , de financiële toestand, de lijst met opdrachten voor werken leveringen en
diensten, de lijst met de daden van beschikking en de lijst met de nominatief toegekende
subsidies;

Overwegende dat de financiële nota bestaat uit het exploitatiebudget (schema B2), het investe-
ringsbudget (schema B3 en B4) en het liquiditeitenbudget (schema B4);

Overwegende dat de toelichtingsrapporten bestaan uit het exploitatiebudget per beleidsdo-
mein (schema TB1), evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2), transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen (schema TB3 en TB4), evolutie van het liquiditeitenbudget (schema
TB5) en een overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies;

Overwegende dat het liquiditeitenbudget de volgende totalen bevat:

RESULTAAT OP KASBASIS BUDGET
I Exploitatiebudget
II Investeringsbudget
III Andere

1 074 908
-1 209

173
-602 613

IV Budgettair resultaat boekjaar (I +II +III) -736 878
V Gecumuleerd budgettair resultaat vorig
boekjaar

1 243 149

VI Gecumuleerd budgettair resultaat (IV + V) 506 271
VII Bestemde gelden 0
VIIIResultaat op kasbasis (VI – VII) 506 271

Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014/2019;
dat de doelstellingennota van het budget de beleidsdoelstellingen en actieplannen bevat die
ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen;
dat het resultaat op kasbasis groter is dan of gelijk is aan nul;
dat de autofinancieringsmarge in het budget groter is dan of gelijk is aan de autofinancierings-
marge in het meerjarenplan;

Overwegende dat het ontwerp van budget veertien dagen vóór de vergadering van heden werd
bezorgd aan de raadsleden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;
Er wordt over geen enkel onderdeel van het budget een afzonderlijke stemming geëist;

Gaat over tot de stemming over het geheel van het budget;

Aangenomen met 14 stemmen voor, geen stemmen tegen en 7 onthoudingen;
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Rita Triest, Carla
Van den houwe, Steven Van Linthout, Luc Wynant, Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy
Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck, Patrick Asselman, Peter Pauwels;
hebben tegen gestemd: niemand;
hebben zich onthouden: Günther Bockstal, Kasper Daem, Johnny De Brabanter, Sonja De Leeuw,
Berdien Van Den Abeele, Piet Van den Borre, Vanessa De Bolle;

Besluit:

Artikel 1.
Het budget voor het jaar 2018 wordt goedgekeurd.
De beleidsnota en de financiële nota van dit budget maken integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het budget en de bijlagen
binnen een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van
de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving.
De gegevens over het budget zullen in een digitaal bestand worden bezorgd aan de Vlaamse
regering.

38 Patrimonium — Fabrieksstraat — Verwerving wegzate — Voorwaarden — I
(NDC 57:506.113)

De Gemeenteraad,
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Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;

Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembe-
scherming; in het bijzonder artikel 2, 18°, en artikel 101, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, in het bijzon-
der artikel 16;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 mei 2015 — Opdrachten — Werken Fabriekstraat /
Meregrachtstraat — Ondergronds brengen elektriciteitsnet — Voorwaarden;

Gelet op het bodemattest;

Gelet op het eigendomsattest, afgeleverd door de ontvanger van het tweede kantoor der
registratie te Asse;

Gelet op het opmetingsplan , opgemaakt door de heer Philippe Beckwée, landmeter-expert uit
Affligem;

Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 27 november 2017;

Gelet op de eenzijdige belofte van afstand van de eigenaars van 25 oktober 2017;

Gelet op de ontwerp-akte van afstand;

Overwegende dat het bodemattest luidt als volgt:
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodem-
kwaliteit;

Overwegende dat het goed afgestaan wordt om redenen van openbaar nut: voor de realisatie
van de aanleg van nieuwe nutsleidingen en, in de nabije toekomst, de aanleg van een geschei-
den rioleringsstelsel;

Overwegende dat in een deel van de Fabrieksstraat (vak Affligemsestraat tot Achtste Zijweg)
nog een koperen bovengronds elektriciteitsnet aanwezig is; dat dit net dringend ondergronds
moet worden aangelegd;
Overwegende dat in de nabije toekomst een gescheiden rioleringsstelsel zal worden aangelegd
in de Fabriekstraat, Meregachtstraat en Papenbergstraat;

Overwegende dat er zich een netpaal van Eandis met verlichtingsarmatuur bevindt in de voor-
tuin van de woning Fabrieksstraat 98;

Overwegende dat het aangewezen is deze strook grond in te lijven in de wegenis om de nutslei-
dingen en het gescheiden rioleringsstelsel conflictvrij te kunnen aanleggen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeente zal het volgende onroerend goed verwerven:
een deel van een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke Fabrieksstraat 98, gekadastreerd
onder afdeling 1, sectie A, nummer 1069 B, met een oppervlakte van 69 vierkante meter, zoals
aangeduid op het opmetingsplan, opgemaakt door de heer Philippe Beckwée, landmeter-expert
uit Affligem;
eigendom van:
- mevrouw Madeleine Dooms, wonende te 1770 Liedekerke, Fabrieksstraat nummer 98;
- mevrouw Brigitte Heymans, wonende te 1770 Liedekerke, Papenbergstraat nummer 90;
- mevrouw Vera Heymans, wonende te 1547 Bever, Romont nummer 5;
- de heer Jean Louis Heymans, wonende te 1790 Affligem, Wijk Pelink nummer 75;
- de heer David Heymans, wonende te 9120 Beveren, Halfdreef nummer 45.

Artikel 2.
Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de ge-
meente.
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Artikel 3.
Het goed zal kosteloos afgestaan worden, en onder de voorwaarden opgesomd in de ontwerp-
akte.
Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 4.
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeente-
bestuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecreta-
ris.

Artikel 5.
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de akte.

39 Patrimonium — Fabrieksstraat — Verwerving wegzate — Voorwaarden — II
(NDC 57:506.113)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;

Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembe-
scherming; in het bijzonder artikel 2, 18°, en artikel 101, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, in het bijzon-
der artikel 16;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 mei 2015 — Opdrachten — Werken Fabriekstraat /
Meregrachtstraat — Ondergronds brengen elektriciteitsnet — Voorwaarden;

Gelet op het bodemattest;

Gelet op het eigendomsattest, afgeleverd door de ontvanger van het tweede kantoor der
registratie te Asse;

Gelet op het opmetingsplan , opgemaakt door de heer Philippe Beckwée, landmeter-expert uit
Affligem;

Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 27 november 2017;

Gelet op de eenzijdige belofte van afstand van de eigenaars van 22 november 2017;

Gelet op de ontwerp-akte van afstand;

Overwegende dat het bodemattest luidt als volgt:
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodem-
kwaliteit;

Overwegende dat het goed afgestaan wordt om redenen van openbaar nut: voor de realisatie
van de aanleg van nieuwe nutsleidingen en, in de nabije toekomst, de aanleg van een geschei-
den rioleringsstelsel;

Overwegende dat in een deel van de Fabrieksstraat (vak Affligemsestraat tot Achtste Zijweg)
nog een koperen bovengronds elektriciteitsnet aanwezig is; dat dit net dringend ondergronds
moet worden aangelegd;

Overwegende dat in de nabije toekomst een gescheiden rioleringsstelsel zal worden aangelegd
in de Fabriekstraat, Meregachtstraat en Papenbergstraat;

Overwegende dat de bestaande wegzate in de Fabrieksstraat zeer smal is ter hoogte van de
woning nummer 71;

Overwegende dat het aangewezen is deze strook grond in te lijven in de wegenis om de nutslei-
dingen en het gescheiden rioleringsstelsel conflictvrij te kunnen aanleggen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeente zal het volgende onroerend goed verwerven:
een deel van een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke Fabrieksstraat 71, gekadastreerd
onder afdeling 1, sectie A, nummer 1075 T 3, met een oppervlakte van 10 vierkante meter, zoals
aangeduid op het opmetingsplan, opgemaakt door de heer Philippe Beckwée, landmeter-expert
uit Affligem;
eigendom van mevrouw Juliana Van Holsbeeck, wonende te 1770 Liedekerke, Fabrieksstraat
nummer 71.

Artikel 2.
Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de ge-
meente.

Artikel 3.
Het goed zal kosteloos afgestaan worden, en onder de voorwaarden opgesomd in de ontwerp-
akte.
Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 4.
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeente-
bestuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecreta-
ris.

Artikel 5.
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de akte.

40 Wegverkeer – Gaston Mertensstraat Aanvullend reglement
(NDC 581.15)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 186 en artikel 187;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en artikel 135, § 2, 1°;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in het bijzonder
artikel 10 en artikel 12;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegver-
keer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, in het bijzonder artikel 5 en artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wegcode);

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvul-
lende reglementen op het wegverkeer;

Gelet op het geactualiseerde mobiliteitsplan, zoals definitief vastgesteld bij gemeenteraadsbe-
sluit van 19 januari 2012;

Overwegende dat op de parking Warandestraat/Gaston Mertensstraat een paal komt voor het
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opladen van elektrische voertuigen; dat deze paal twee voertuigen gelijktijdig kan opladen;

Overwegende dat op de parking twee parkeerplaatsen voorbehouden worden voor het opladen
van elektrische voertuigen;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen betrekking hebben op een openbare weg
die wordt beheerd door de gemeente;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
Op de parking gelegen tussen de Gaston Mertensstraat en de Sint-Niklaaskerk wordt het ver-
keer voor de weggebruikers geregeld en gesignaleerd zoals aangegeven op het plan gevoegd bij
dit besluit, en zoals hierna bepaald.
Dit plan maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
§ 1. Op de parking gelegen tussen de Gaston Mertensstraat en de Sint-Niklaaskerk worden
twee parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen.

§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd met het verkeersbord E9a (P-bord), aangevuld met
een onderbord waarop het waarop het symbool van een stekker is afgebeeld.

Artikel 3.
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 4.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Het treedt in werking
door het aanbrengen van de vermelde verkeerstekens.

Artikel 5.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het bijbehorende plan
worden verzonden naar:
1° de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobili-

teit en Verkeersveiligheid, voor kennisgeving;
2° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voor kennisgeving;
3° de griffie van de politierechtbank van Halle, voor kennisgeving;
4° de politiezone TARL, voor kennisgeving.

41 Wegverkeer — Affligemsestraat — Aanvullend reglement
(NDC 581.15)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 186 en artikel 187;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en artikel 135, § 2, 1°;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in het bijzonder
artikel 10 en artikel 12;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegver-
keer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, in het bijzonder artikel 5 en artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wegcode);
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Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor het instel-
len van zones met een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur;

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 27 oktober 1998 betreffende de zones met een
snelheidsbeperking tot 30 km per uur;

Gelet op het geactualiseerde mobiliteitsplan, zoals definitief vastgesteld bij gemeenteraadsbe-
sluit van 19 januari 2012;

Overwegende dat een beperking van de maximumsnelheid tot 30 kilometer per uur ter hoogte
van de stationsomgeving de veiligheid van de zwakke weggebruikers aanzienlijk verhoogt;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen betrekking hebben op een openbare weg
die wordt beheerd door de Vlaamse overheid;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
In de Affligemsestraat (N207) wordt het verkeer voor de weggebruikers geregeld en gesigna-
leerd zoals aangegeven op het plan gevoegd bij dit besluit, en zoals hierna bepaald.
Dit plan maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
§ 1. In de Affligemsestraat (N207) wordt de snelheid beperkt tot 30 kilometer per uur. Deze
zone wordt afgebakend van kilometerpaal 3.85 tot voor het kruispunt N207-N208.

§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd aan elke toegang tot deze zone met het verkeers-
bord F4a en aan elke uitgang met het verkeersbord F4b.
Artikel 3.
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 4.
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het
mobiliteitsbeleid.

Artikel 5.
Dit reglement zal, na de goedkeuring door de Vlaamse Vlaamse overheid, worden bekendge-
maakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking door het aanbrengen van de vermelde verkeerstekens.

Artikel 6.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verzonden
naar:
1° de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid

Mobiliteit en Verkeersveiligheid, voor goedkeuring;
2° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voor kennisgeving;
3° de griffie van de politierechtbank van Halle, voor kennisgeving.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de politie-
zone TARL, voor kennisgeving.

42 Mobiliteit — Fietspunt Liedekerke —Overeenkomst met Groep Intro — Addendum 2
(NDC 506.81: 581.116)
De Gemeenteraad,
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Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 november 2013 — Fietspunt Liedekerke — Project-
overeenkomst met Groep Intro;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 januari 2017 – Mobiliteit – Fietspunt Liedekerke –
Addendum bij projectovereenkomst met Groep Intro;

Gelet op het addendum nummer 2 bij de projectovereenkomst tussen vzw Groep Intro, regio
Vlaams-Brabant en de gemeente Liedekerke aangaande het uitbouwen en uitbaten van het
nieuw fietspunt aan het station;

Overwegende dat de herinrichtingswerken van de stationsomgeving in uitvoering zijn en in de
eerste jaarhelft van 2018 zullen afgerond zijn; dat het station, het fietspunt en de fietsenstalling
worden geïntegreerd in een nieuw gebouw;

Overwegende dat de NMBS voor de uitbating van het fietspunt in onder andere Liedekerke haar
bijdrage helemaal terugtrekt;
Overwegende dat de uitbater van het fietspunt actief moet zijn in de sector van de sociale
economie; dat Groep Intro focust op het aanbieden van permanente tewerkstelling voor wie
een inschakeling in het reguliere arbeidscircuit niet haalbaar is;

Overwegende dat Groep Intro, regio Vlaams-Brabant, ook andere fietsgerelateerde activiteiten
kan aanbieden;

Overwegende dat de huidige overeenkomst met Groep Intro afloopt op 31 december 2017;

Overwegende dat het aangewezen is de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2018, in
afwachting op de definitieve huisvesting in het nieuwe fietspunt binnen de stationsomgeving;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
Het addendum nummer 2 bij de projectovereenkomst tussen vzw Groep Intro, regio Vlaams-
Brabant en de gemeente van 21 november 2013,aangaande het uitbouwen en uitbaten van het
nieuw fietspunt aan het station te Liedekerke, wordt goedgekeurd.

Artikel 2.
Het addendum nummer 2 zal namens het gemeentebestuur ondertekend worden door de
voorzitter en de gemeentesecretaris.
Dit addendum maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 3.
De financiering zal gebeuren met de kredieten die voorzien zijn in de budgetsleutel
2017/6490000/INFR/0220 van het exploitatiebudget 2018.

Artikel 4.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar Groep Intro
vzw, regio Vlaams-Brabant, voor uitvoering.

43 Opdrachten — Werken waterleiding Zijwegen — Voorwaarden
(NDC 833)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1, en artikel 43, § 2, 11°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
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beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 119;

Gelet op de statuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbe-
deling (TMVW), in het bijzonder artikel 40 tot artikel 45;

Gelet op het bestek nummer DOM-106/16/002-D van TMVW voor het aanpassen van het lokaal
watervoorzieningsnet in de Zesde Zijweg, de Achtste Zijweg, de Tiende Zijweg, de Twaalfde
Zijweg en Hoeksken;

Overwegende dat de werken beschreven in het bestek van TMVW zullen worden uitgevoerd in
synergie met de werken voorzien door de andere nutsmaatschappijen Eandis, Proximus en
Infrax;

Overwegende dat rekening wordt gehouden met de toekomstige riolerings- en wegeniswerken
in de zijwegen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
Het bestek van TMVW voor de aanpassing van het drinkwaterdistributienet in de Zesde Zijweg,
de Achtste Zijweg, de Tiende Zijweg, de Twaalfde Zijweg en Hoeksken wordt goedgekeurd.
Dit bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
Deze werken zullen worden uitgevoerd door TMVW in synergie met de andere nutsmaatschap-
pijen.

Artikel 3.
§ 1. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 186 471 euro, inclusief 21 % btw.

§ 2. Onder voorbehoud van goedkeuring door het Regionaal Directiecomité en de Raad van
Bestuur, zal het gemeentebestuur voor 100% gebruik maken van het drinkwaterinfrastructuur-
fonds van TMVW.

Artikel 4.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar TMVW voor
uitvoering.

44 Opdrachten — Werken — Zijwegen — Openbare verlichting — Voorwaarden
(NDC 815)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1, en artikel 43, § 2, 11°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 119;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 april 2014 waarin het project van de Molenstraat,
Bunderstraat en een deel van de Meregrachtstraat wordt opgenomen in het eerste kwartaal-
programma van 2015;

Gelet op het bestek nummer ZD/PEVE/310588 van Eandis;

Overwegende dat de gemeente, naar aanleiding van de vernieuwing van de Zesde Zijweg, de
Achtste Zijweg, de Tiende Zijweg, de Twaalfde Zijweg en Hoeksken, de bestaande openbare
verlichting wenst te vervangen door een nieuwe LED-verlichting;

Overwegende dat de werken beschreven in het bestek van Eandis zullen worden uitgevoerd in
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synergie met de werken voorzien door de andere nutsmaaschappijen FARYS, Proximus en
Infrax;

Overwegende dat rekening wordt gehouden met de toekomstige wegenis- en rioleringswerken
in de zijwegen;

Overwegende dat de kostprijs voor de nieuwe openbare verlichting 19 556,60 euro inclusief btw
bedraagt;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
Het bestek van Eandis voor het plaatsen van een nieuwe openbare verlichting in de Zesde
Zijweg, de Achtste Zijweg, de Tiende Zijweg, de Twaalfde Zijweg en Hoeksken, wordt goedge-
keurd.
Dit bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
Deze werken zullen voor rekening van het gemeentebestuur worden uitgevoerd door Eandis.

Artikel 3.
De kostprijs van de werken wordt geraamd op 19 556,60 euro, inclusief 21 % btw.

Artikel 4.
De opdracht zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in de budgetsleutel
IF/670/2240000 van het investeringsbudget 2018.

45 European Disability Card
(NDC 624.5)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;

Overwegende dat personen met een beperking soms problemen ondervinden met het aanto-
nen van hun handicap; dat zij hierdoor niet kunnen genieten van toegangskortingen andere
voordelen;

Overwegende dat de staatssecretaris bevoegd voor personen met een beperking een kaart
heeft voorgesteld, waardoor personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie
kunnen aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen;

Overwegende dat het gebruik van deze European Disability Card (EDC) verschillende voordelen
biedt:
– de EDC geeft een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’, zeker voor be-

paalde groepen met een moeilijk visueel waarneembare beperking;
– de EDC respecteert de privacy, wat in het verleden niet altijd het geval was;
– de EDC is een Europees initiatief, waardoor dezelfde kaart ook geldig is in andere Europese

landen (Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië);
– de EDC is een stimulans voor organisaties en ondernemingen om, waar nodig, voordelen toe

te kennen aan personen met een beperking;

Overwegende aansluiten bij het initiatief van de European Disability Card bijdraagt tot een
inclusieve maatschappij op maat van ieders behoeften;

Op voorstel van de heer Kasper Daem, gemeenteraadslid;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;
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Besluit:

Artikel 1.
De European Disabilty Card wordt aanvaard door de gemeentelijke diensten.
Op eenvoudig vertoon van de kaart verkrijgt de kaarthouder bepaalde voordelen in de domei-
nen cultuur, sport en vrijetijdsbesteding.

Artikel 2.
Het gebruik van de European Disabilty Card zal worden gepromoot via de gemeentelijke com-
municatiekanalen.

Artikel 3.
Het tarief van het vrijetijdskompas dat de gemeente toepast, geldt eveneens voor de houders
van de European Disabilty Card.

46 TMVW — Raad van bestuur — Voordracht kandidaat
(NDC 901:83)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 35, § 2, 2°, artikel 195, § 1, en artikel
196;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 23 en artikel 44;

Gelet op de ontwerpstatuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening (TMVW), in het bijzonder artikel 23;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — TMVW — Raad van bestuur — Voor-
dracht kandidaat — I & II;

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVW;

Overwegende dat de transitie van TMVW tot opdrachthoudende vereniging tot gevolg heeft dat
de gemeenteraad een nieuwe kandidaat moet voordragen voor de raad van bestuur;

Overwegende dat de kandidaat gemeenteraadslid moet zijn;

Overwegende dat de kandidaat geen ambt, functie of mandaat mag uitoefenen dat ingevolge
artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
onverenigbaar is met het mandaat van bestuurder;

Overwegende dat de leden van de raad van bestuur benoemd worden door de algemene
vergadering van TMVW onder de voorgedragen kandidaten;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Gaat over tot geheime stemming;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:
Artikel 1.
De heer Etienne Schouppe, gemeenteraadslid, nationaal nummer 42.07.24-343.62, wonende te
1770 Liedekerke Kersenlarenlaan nummer 17, wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad
van bestuur van TMVW

Artikel 2.
De gemeenteraadsbesluiten van 18 mei 2017 — TMVW — Raad van bestuur — Voordracht
kandidaat — I & II, worden ingetrokken.
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Artikel 3.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1° TMVW, voor kennisgeving;
2° de betrokkene, voor kennisgeving.

47 TMVW — Regionaal adviescomité Vlaams-Brabant voor domeindiensten — Voordracht
kandidaat
(NDC 901:83)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 35, § 2, 2°, artikel 195, § 1, en artikel
196;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 46, artikel 48 en artikel 57;

Gelet op de ontwerpstatuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening (TMVW), in het bijzonder artikel 35, artikel 36 en artikel 44;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — TMVW — Regionaal adviescomité
Vlaams-Brabant voor domeindiensten — Voordracht kandidaat;

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVW;

Overwegende dat de transitie van TMVW tot opdrachthoudende vereniging tot gevolg heeft dat
de gemeenteraad een kandidaat moet voordragen voor het regionaal adviescomité Vlaams-
Brabant voor domeindiensten;

Overwegende dat de kandidaat gemeenteraadslid moet zijn;

Overwegende dat de leden van het regionaal adviescomité Vlaams-Brabant voor domeindien-
sten benoemd worden door de algemene vergadering van TMVW onder de voorgedragen
kandidaten;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Gaat over tot geheime stemming;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De heer Dirk Lodewijk, schepen, nationaal nummer 61.06.15-559.23, wonende te 1770 Liede-
kerke Kleemputtenstraat nummer 88, wordt voorgedragen als kandidaat voor het regionaal
adviescomité Vlaams-Brabant voor domeindiensten van TMVW

Artikel 2.
Het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — TMVW — Regionaal adviescomité Vlaams-
Brabant voor domeindiensten — Voordracht kandidaat, wordt in getrokken.

Artikel 3.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1° TMVW, voor kennisgeving;
2° de betrokkene, voor kennisgeving.

48 TMVS — Raad van bestuur — Voordracht kandidaat
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(NDC 901:280.8)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 35, § 2, 2°, artikel 195, § 1, en artikel
196;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 46, artikel 48 en artikel 57;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2017 — TMVS — Oprichting — Deelname;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — TMVS — Raad van bestuur — Voor-
dracht kandidaat;

Gelet op de ontwerpstatuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Services (TMVS), in het bijzonder artikel 12 en artikel 29;

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van TMVS;

Overwegende dat ingevolge de oprichting van de TMVS de gemeenteraad een kandidaat kan
voordragen voor de raad van bestuur;

Overwegende dat de kandidaat gemeenteraadslid moet zijn;

Overwegende dat de kandidaat geen ambt, functie of mandaat mag uitoefenen dat ingevolge
artikel 48 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
onverenigbaar is met het mandaat van bestuurder;

Overwegende dat de leden van de raad van bestuur benoemd worden door de algemene
vergadering van TMVS onder de voorgedragen kandidaten;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Gaat over tot geheime stemming;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
Mevrouw Rita Triest, gemeenteraadslid, nationaal nummer 55.09.10-474.56, wonende te 1770
Liedekerke Laan I nummer 78, wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad van bestuur van
TMVS.

Artikel 2.
Het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2017 — TMVS — Raad van bestuur — Voordracht kandi-
daat, wordt ingetrokken.

Artikel 3.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1° TMVS, voor kennisgeving;
2° de betrokkene, voor kennisgeving.

49 Notulen vorige vergadering
(NDC 172.2:504.6)

De Gemeenteraad,

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 33, artikel 180, en artikel 181, § 1;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2007 — Gemeenteraad — Huishoudelijk
reglement, in het bijzonder artikel 19;
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Gelet op de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad, opgemaakt door de
gemeentesecretaris;

Overwegende dat vanaf de verzending van de agenda deze notulen ter beschikking gesteld
werden van de gemeenteraadsleden op het gemeentesecretariaat en op het extranet van de
gemeentelijke website;

Overwegende dat voor het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt over
de redactie van de notulen;

Besluit:

Artikel 1.
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 16 november 2017 worden be-
schouwd als goedgekeurd.

Artikel 2.
De voorzitter en de gemeentesecretaris ondertekenen de originelen van de notulen.

Artikel 3.
De gemeentesecretaris publiceert de notulen op de gemeentelijke website gedurende ten
minste twaalf maanden.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.

Aangenomen door de gemeenteraad

Marc Mertens Etienne Schouppe
Gemeentesecretaris Voorzitter
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