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 cluster interne zaken 
secretariaat 

NDC 172.20:504.7 

BERICHT AAN DE BEVOLKING 
Gemeenteraad 2017-12-14 

Dit bericht moet aangeplakt blijven gedurende minstens twintig dagen 
(artikel 25 § 2 van het Gemeentedecreet) 

De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 de volgende beslissingen getroffen: 
 
0.1 Agenda — Punt toe te voegen op verzoek van een gemeenteraadslid 

41 European Disability Card 

 
0.2 Agenda — Punten toe te voegen wegens spoedeisendheid 

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 

 
1 Mededelingen — Vragen en antwoorden 

De volgende vergadering van de gemeenteraad is gepland voor donderdag 25 januari 2018. 

 
2 Inter-Regies — Uittreding 

Door de steeds verdere regionalisering van het energielandschap is deelname aan een nationaal 
overlegplatform niet langer noodzakelijk. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die deel 
uitmaken van Inter-Regies hebben de intentie om de uittredingsprocedure op te starten. Bovendien 
verzoeken zij de individuele gemeentelijke deelnemers in Inter-Regies om op hun beurt uit te treden. 

 
3 Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen — 

Samenwerkingsovereenkomst 
Vanaf 2018 mogen de Vlaamse provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden meer uitoefenen, 
zoals taken in het kader van cultuur, jeugd, sport, gelijke kansen en welzijn. De werking van het 
provinciaal verzelfstandigd agentschap PISAD gaat over naar het Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen. 

 
4 Belastingen — Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing — Aanslagjaar 2018 

Aanslagvoet: 1 038 opcentiemen 
De Vlaamse Codex Fiscaliteit laat de basisheffing van de onroerende voorheffing vanaf het aanslagjaar 
2018 stijgen van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen. Door de opcentiemen (= 1650) te delen 
door 1,5897 blijft de opbrengst van de belasting op hetzelfde niveau. 

 
5 Belastingen — Aanvullende belasting op de personenbelasting — Aanslagjaar 2018 

Aanslagvoet: 7,8 % 
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6 Belastingen — Aanvullende belasting op de heffing ter bestrijding van verkrotting van 
gebouwen en/of woningen — Aanslagjaar 2018 
Aanslagvoet: 30 opcentiemen 

 
7 Belastingen — Aanvullende belasting op de heffing op leegstaande en verwaarloosde 

bedrijfsruimten — Aanslagjaar 2018 
Aanslagvoet: 30 opcentiemen 

 
8 Belastingen — Kohierbelasting milieu — Aanslagjaar 2018 

Aanslagvoet: 
– gezinnen: € 50 
– bedrijven: € 50 (te vermeerderen met € 500 voor inrichtingen klasse 1 en € 250 voor inrichtingen 

klasse 2) 
Personen met verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering krijgen een vrijstelling van 50 %. 

 
9 Belastingen — Kohierbelasting kampeerverblijfparken — Aanslagjaar 2018 

Aanslagvoet: € 100/perceel 

 
10 Belastingen — Kohierbelasting reclameborden — Aanslagjaar 2018 

Aanslagvoet: € 15/m² 

 
11 Belastingen — Kohierbelasting wegwijzers — Aanslagjaar 2018 

Aanslagvoet: € 125/wegwijzer 

 
12 Belastingen — Kohierbelasting bank- en financieringsinstellingen en bankautomaten — 

Aanslagjaar 2018 
Aanslagvoet: 
– € 2 250/bank- of financieringsinstelling 
– € 750/bankautomaat 

 
13 Belastingen — Kohierbelasting verspreiding reclamedrukwerk — Aanslagjaar 2018 

Aanslagvoet: 
– drukwerk > 20 g: € 120/bedeling 
– drukwerk > 250 g: € 300/bedeling 

 
14 Belastingen — Kohierbelasting op leegstaande gebouwen en/of woningen — Aanslagjaar 

2018 
Aanslagvoet: € 1 500 

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

Aanslagvoet: € 2 000 euro voor een verwaarloosde woning of een verwaarloosd gebouw 
Te vermeerderen met € 1 000 euro per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden 
De belasting kan maximaal € 5 000 bedragen. 

 
15 Belastingen — Kohierbelasting verwerving wegzate — Aanslagjaar 2018 

Met deze belasting verhaalt het gemeentebestuur de kostprijs voor de onteigening van de terreinen 
die noodzakelijk zijn voor de aanleg, de verbreding of de verlenging van een openbare weg en/of riool. 
De belastingplichtige kan in 20 annuïteiten betalen of in één keer. 

 
16 Belastingen — Kohierbelasting tweede verblijven — Aanslagjaar 2018 

Aanslagvoet: € 600 per tweede verblijf 

 
17 Belastingen — Kohierbelasting brandstofdistributieapparaten — Aanslagjaar 2018 

Aanslagvoet:  
– € 120/bedieningspunt van een vast apparaat 
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– € 60/bedieningspunt van een verplaatsbaar apparaat 

 
18 Belastingen — Contantbelasting ontbreken van parkeerplaatsen en fietsenstallingen — 

Aanslagjaar 2018 
Aanslagvoet: 
– € 15 000/ontbrekende of niet behouden parkeerplaats 
– € 1 500/ontbrekende of niet behouden fietsenstalling 

 
19 Belastingen — Contantbelasting ambulante activiteiten — Aanslagjaar 2018 

Op de markt: 
– zonder abonnement: € 2,50/meter/dag met een minimum van € 15 
– met abonnement: € 25/meter/trimester 
Op de openbare weg: 
– € 25/meter/dag met een minimum van € 150 
Op de jaarmarkt: 
– zonder abonnement op de wekelijkse markt: € 3/meter 
– voor een stand met drank en/of eetwaren: € 50 forfaitair 

 
20 Belastingen — Contantbelasting kermisinstallaties — Aanslagjaar 2018 

Alleen voor kermis Opperstraat is de belasting verschuldigd. 
Aanslagvoet: 
– € 300 voor een attractie groter dan 100 m² 
– € 200 voor een attractie van 35 m² tot 100 m² 
– € 75 voor een attractie van minder dan 35 m² 
– € 100 voor installaties met eetwaren en dranken 

 
21 Belastingen — Contantbelasting sluikstorten — Aanslagjaar 2018 

Aanslagvoet: 
– voor afval met een volume tot 1/10 m³: € 50 
– voor afval met een volume van meer dan 1/10 m³ tot 1/2 m³: € 100 
– voor afval met een volume van meer dan 1/2 m³ tot 1 m³: € 200 
– voor afval met een volume van meer dan 1 m³: € 200/m³ of gedeelte van m³ 
– te vermeerderen met de extra kosten gemaakt voor het saneren van het sluikstort, het afvoeren, 

de overslag, het verwerken en storten of verbranden van de achtergelaten afvalstoffen 

 
22 Belastingen — Contantbelasting aanvragen omgevingsvergunning — Aanslagjaar 2018 

Op de aanvraag van een omgevingsvergunning (i) voor stedenbouwkundige handelingen, (ii) voor het 
verkavelen van gronden, (iii) voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit is een 
belasting verschuldigd. Het tarief varieert van € 25 tot € 2 500 naargelang de omvang van het project 
of de aard van de inrichting of activiteit en de complexiteit van de te volgen procedure. 

 
23 Belastingen — Contantbelasting uitreiking administratieve documenten — Aanslagjaar 2018 

Op de uitreiking van administratieve documenten is een belasting verschuldigd. Het tarief varieert van 
€ 5 op de meest gebruikelijke documenten tot € 185. Het reglement bevat een aantal wettelijke en 
sociale vrijstellingen. 

 
24 Belastingen — Contantbelasting gebruik aggregaten— Aanslagjaar 2018 

Het gemeentebestuur wil het gebruik ontmoedigen van generatoren op brandstof voor het opwekken 
van elektrische stroom. Deze toestellen veroorzaken milieu- en geluidshinder. Tegelijkertijd wil men 
het gebruik van ‘groene stroom’ via de gemeentelijke aftakpunten stimuleren. De belasting bedraagt 
€ 75 per gebruikt aggregaat voor een dag of een dagdeel. 

 
25 Patrimonium — Grafconcessies — Huishoudelijk reglement — Wijziging 

Op de begraafplaats in de Molenstraat is het mogelijk om een bestaande grafconcessies tegen 
betaling te hernieuwen voor de duur van 20 jaar. Dit is niet van toepassing op de altijddurende 
concessies, die men kosteloos om de 50 jaar kan hernieuwen. 
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26 Financiën — Politiezone TARL — Dotatie 2018 
Elke gemeenteraad van de zone stemt elk jaar de dotatie voor de politiezone. Voor de gemeente 
bedraagt deze voor 2018 € 1 456 779,27. 

 
27 Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn — Meerjarenplan 2014/2019 —Aanpassing 

2018. 
De beperkte aanpassingen van het meerjarenplan zijn te wijten aan gewijzigde omstandigheden die 
reeds merkbaar waren in 2016 en zich verder hebben gezet in 2017 . Het boekjaar 2020, dat hier 
bijkomt volgens de regels van BBC, houdt rekening met een continuïteit van het beleid. 
Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. De 
strategische nota omvat de beleidsdoelstellingen en de actieplannen. De financiële nota geeft de 
financiële consequenties van de beleidsopties weer. De toelichting geeft de motivering van de 
wijzigingen tegenover de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Het budgettaire resultaat van elk 
boekjaar en het resultaat op kasbasis van elk boekjaar zijn positief. De autofinancieringsmarge is 
positief in 2019 en 2020. 

 
28 Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn — Budget 2018 

Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en toelichtingsrapporten. De beleidsnota 
licht het beleid toe dat het OCMW zal voeren in 2018. De financiële nota is de cijfermatige vertaling 
van deze geplande acties. Het budget omvat het exploitatie-, het investerings- en het 
liquiditeitenbudget, en de vastlegging van de gemeentelijke bijdrage. Het geconsolideerde resultaat 
bedraagt € -815 037. Met de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen komt het budget 
in evenwicht. Het budgettaire resultaat van het boekjaar en het resultaat op kasbasis zijn positief. De 
autofinancieringsmarge is positief. 

 
29 Academie voor muziek woord en dans Ninove — Financiële bijdrage 2018 — Raming 

Het algemeen totaal van het budget bedraagt € 1 887 703,40 in ontvangsten en uitgaven. De verdeling 
van de lasten over de filiaalgemeenten gebeurt via een verdeelsleutel berekend volgens het aantal 
financierbare leerlingen per filiaal. Rekening houdend met de subsidiëring van de Vlaamse overheid 
bedraagt de gemeentelijke bijdrage in de financiering van het exploitatiebudget € 14 934,35. Dit 
bedrag is exclusief de kosten voor de lokale dagelijkse werking. 

 
30 Academie voor beeldende kunst — Budget 2018 

Het algemeen totaal van het budget bedraagt € 1 077 600 in ontvangsten en uitgaven. De verdeling 
van de lasten over de filiaalgemeenten gebeurt via een verdeelsleutel berekend volgens het aantal 
financierbare leerlingen per filiaal. Rekening houdend met de subsidiëring van de Vlaamse overheid 
bedraagt de bijdrage in de financiering van het exploitatiebudget: Liedekerke € 38 893, Gooik € 4 257, 
Ninove € 40 582 en Opwijk € 13 168. De verhoging ten opzichte van het vorige boekjaar is te wijten 
aan de verhoging van de uren van niet gesubsidieerde leerkrachten en indexering loon 
secretariaatsmedewerker. 

 
31 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland — Budget 2018 

Het algemeen totaal van het budget bedraagt € 266 010 in ontvangsten en uitgaven. Er zijn geen 
investeringen voorzien. De vier partnergemeenten (Affligem, Liedekerke, Roosdaal en Ternat) dragen 
elk evenveel bij in de financiering. Rekening houdend met de subsidiëring van de Vlaamse overheid en 
de provincie Vlaams-Brabant bedraagt deze bijdrage € 34 414,46 per gemeente. 

 
32 Integratiepartners Affligem - Liedekerke - Denderleeuw (ADiL) — Budget 2018 

Het algemeen totaal van het budget bedraagt € 75 250 in ontvangsten en uitgaven. Er zijn geen 
investeringen voorzien. De drie partnergemeenten (Affligem, Denderleeuw en Liedekerke), dragen elk 
evenveel bij in de financiering. Rekening houdend met de subsidiëring van de Vlaamse overheid 
bedraagt deze bijdrage € 5 000 per gemeente. 
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33 Gemeente. Beleidscyclus — Meerjarenplan 2014/2019 — Aanpassing 2018 
Deze aanpassing is het gevolg van de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan, van de meegedeelde 
prognoses i.v.m. de ontvangsten uit de personenbelasting en de onroerende voorheffing, alsmede de 
impact van het budget 2018. Verder is rekening gehouden met een herziening van de investeringen en 
de dalende rentevoeten voor leningen. Het boekjaar 2020, dat hier bijkomt volgens de regels van BBC, 
houdt rekening met een continuïteit van het beleid. 
Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. De 
strategische nota omvat een overzicht van de beleidsdoelstellingen en de actieplannen. De financiële 
nota geeft de financiële consequenties van de beleidsopties weer. De toelichting geeft de motivering 
van de wijzigingen tegenover de vorige aanpassing van het meerjarenplan en op vraag van toezicht 
een toelichting van de financiële risico’s. Het gecumuleerd budgettaire resultaat van elk boekjaar en 
het resultaat op kasbasis van elk boekjaar zijn positief. De autofinancieringsmarge is positief in 2019 
en 2020 

 
34 Financiën — Budget 2018 

Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en toelichtingsrapporten. De beleidsnota 
licht het beleid toe dat de gemeente zal voeren in 2018. De financiële nota is de cijfermatige vertaling 
van deze geplande acties. De financiële nota bestaat uit het exploitatie-, het investerings- en het 
liquiditeitenbudget. 
Het exploitatiebudget bevat de verwachte exploitatieontvangsten en -uitgaven. Het resultaat van het 
exploitatiebudget bedraagt € 1 074 908. Het investeringsbudget bevat de investeringsuitgaven en de 
ontvangsten uit verkopen en investeringssubsidies. Het resultaat van het investeringsbudget bedraagt 
€ -1 209 173. In het liquiditeitenbudget zijn daarbovenop nog andere verrichtingen opgenomen: langs 
uitgavenzijde de aflossingen en toegestane investeringssubsidies, langs ontvangstenzijde de op te 
nemen leningen en terugvordering van aflossingen (van leningen aan derden). Het liquiditeitenbudget 
houdt ook rekening met het geraamd resultaat van vorig jaar en met bestemde gelden. Al deze 
factoren samen geven een resultaat op kasbasis van € 506 271. 

 
35 Patrimonium — Fabrieksstraat — Verwerving wegzate — Voorwaarden — I & II 

De eigenaars van de woningen met huisnummers 71 en 98 staan een deel van hun voortuin gratis af. 
Deze verwerving is nuttig voor de toekomstige aanleg van de straat en geeft meer ruimte om een 
gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. 

 
36 Wegverkeer — Gaston Mertensstraat — Aanvullend reglement 

Op de parking Warandestraat/Gaston Mertensstraat komt een paal voor het opladen van elektrische 
voertuigen. Deze paal kan twee voertuigen gelijktijdig opladen. Deze maatregel voorziet in het creëren 
van twee parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen. 

 
37 Wegverkeer — Affligemsestraat — Aanvullend reglement 

Deze maatregel voorziet in het invoeren van een beperking van de snelheid tot 30 kilometer per uur in 
de Affligemsestraat (N207) vanaf kilometerpaal 3.85 (kruispunt met Stationsstraat) tot voor de 
rotonde N207/N208. Hiermee geldt in de volledige stationsomgeving een snelheidsbeperking van 30 
kilometer per uur. 

 
38 Mobiliteit — Fietspunt Liedekerke — Overeenkomst met Groep Intro —Addendum 2 

Groep Intro staat in voor het onderhoud van de fietsenstallingen in de stationsomgeving, het 
opruimen van weesfietsen en de actieve medewerking aan samenwerkingsprojecten. Het project 
kadert binnen de sociale economie. Omwille van de huidige stand van de herinrichting van de 
stationsomgeving is een verlenging van de bestaande overeenkomst met 1 jaar aangewezen. 

 
39 Opdrachten — Werken waterleiding Zijwegen — Voorwaarden 

TMVW wenst samen met de vernieuwing van de Zijwegen nummer 6, 8, 10, 12 en Hoeksken het lokaal 
watervoorzieningsnet aan te passen. De kostprijs bedraagt € 186 471. De financiering gebeurt voor 
100 % via het drinkwaterinfrastructuurfonds. 
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40 Opdrachten — Werken openbare verlichting Zijwegen — Voorwaarden 
De gemeente wenst samen met de vernieuwing van de Zijwegen nummer 6, 8, 10, 12 en Hoeksken de 
openbare verlichting te vernieuwen met LED-verlichting. De kostprijs bedraagt € 19 556,60 inclusief 
btw. 

 
41 European Disability Card 

Met deze kaart kunnen personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie aantonen dat ze 
recht hebben op bepaalde voordelen. Deze kaart is ook erkend in andere Europese landen. 

 
42 TMVW — Raad van bestuur — Voordracht kandidaat 

De gemeenteraad draagt de heer Etienne Schouppe, voorzitter van de gemeenteraad, voor als 
kandidaat voor de raad van bestuur. De algemene vergadering van TMVW benoemt de leden van de 
raad van bestuur. 

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

kandidaat 
De gemeenteraad draagt de heer Dirk Lodewijk, schepen, voor als kandidaat voor het regionaal 
adviescomité voor services Vlaams-Brabant. De algemene vergadering van TMVW benoemt de leden 
van het adviescomité. 

 
44 TMVS — Raad van bestuur — Voordracht kandidaat 

De gemeenteraad draagt mevrouw Rita Triest, gemeenteraadslid, voor als kandidaat voor de raad van 
bestuur. De algemene vergadering van TMVS benoemt de leden van de raad van bestuur. 

 
 
Deze beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het secretariaat tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis. 
 
 
Liedekerke  
 
Voor de gemeenteraad 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Etienne Schouppe 
Gemeentesecretaris Voorzitter 
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