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BERICHT AAN DE BEVOLKING

Gemeenteraad 2016-12-15

Dit bericht moet aangeplakt blijven gedurende minstens twintig dagen
(artikel 252, § 2, van het Gemeentedecreet)

De gemeenteraad heeft op 15 december 2016 de volgende beslissingen getrof-
fen:

1 Mededelingen — Vragen en antwoorden
De volgende vergadering van de gemeenteraad is gepland voor donderdag 19 januari 2017.

2 Belastingen — Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing —
Aanslagjaar 2017
Aanslagvoet: 1 650 opcentiemen

3 Belastingen — Aanvullende belasting op de personenbelasting — Aanslag-
jaar 2017
Aanslagvoet: 7,8 %

4 Belastingen — Aanvullende belasting op de heffing ter bestrijding van
verkrotting van gebouwen en/of woningen — Aanslagjaar 2017
Aanslagvoet: 30 opcentiemen

5 Belastingen — Aanvullende belasting op de heffing op leegstaande en
verwaarloosde bedrijfsruimten — Aanslagjaar 2017
Aanslagvoet: 30 opcentiemen

6 Belastingen — Kohierbelasting milieu — Aanslagjaar 2017
Aanslagvoet:
 gezinnen: € 50
 bedrijven: € 50 (te vermeerderen met € 500 voor inrichtingen klasse 1 en € 250 voor in-

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

7 Belastingen — Kohierbelasting frituren — Aanslagjaar 2017
Aanslagvoet: € 250/verkooppunt
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8 Belastingen — Kohierbelasting kampeerverblijfparken — Aanslagjaar
2017
Aanslagvoet: € 100/perceel

9 Belastingen — Kohierbelasting reclameborden — Aanslagjaar 2017
Aanslagvoet: € 15/m²

10 Belastingen — Kohierbelasting wegwijzers — Aanslagjaar 2017
Aanslagvoet: € 125/wegwijzer

11 Belastingen — Kohierbelasting bank- en financieringsinstellingen en
bankautomaten — Aanslagjaar 2017
Aanslagvoet:
 € 2 250/bank- of financieringsinstelling
 € 750/bankautomaat

12 Belastingen — Kohierbelasting verspreiding reclamedrukwerk — Aanslag-
jaar 2017
Aanslagvoet:
 drukwerk > 20 g: € 120/bedeling
 drukwerk > 250 g: € 300/bedeling

13 Belastingen — Kohierbelasting op leegstaande gebouwen en/of woningen
— Aanslagjaar 2017
Aanslagvoet: € 1 500

14 Belastingen — Kohierbelasting verwerving wegzate — Aanslagjaar 2017
Met deze belasting verhaalt het gemeentebestuur de kostprijs voor de onteigening van de ter-
reinen 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.

15 Belastingen — Kohierbelasting tweede verblijven — Aanslagjaar 2017
Aanslagvoet: € 600 per tweede verblijf

16 Belastingen — Kohierbelasting brandstofdistributieapparaten — Aanslag-
jaar 2017
Aanslagvoet:
 € 120/bedieningspunt van een vast apparaat
 € 60/bedieningspunt van een verplaatsbaar apparaat

17 Belastingen — Contantbelasting ontbreken van parkeerplaatsen en fietsen-
stallingen — Aanslagjaar 2017
Aanslagvoet:
 € 15 000/ontbrekende of niet behouden parkeerplaats
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 € 1 500/ontbrekende of niet behouden fietsenstalling

18 Belastingen — Contantbelasting ambulante activiteiten — Aanslagjaar
2017
Op de markt:
 zonder abonnement: € 2,50/meter/dag met een minimum van € 15
 met abonnement: € 50/meter/semester
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

19 Belastingen — Contantbelasting kermisinstallaties — Aanslagjaar 2017
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

20 Belastingen — Contantbelasting sluikstorten — Aanslagjaar 2017
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 af-

voeren, de overslag, het verwerken en storten of verbranden van de achtergelaten afval-
stoffen

21 Belastingen — Contantbelasting aanvragen diverse vergunningen — Aan-
slagjaar 2017
De belasting op de aanvragen bedoeld de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedraagt:
 € 25/melding van handelingen in of aan gebouwen
 € 25/aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamen-

stelling
 € 75/aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning met uitgebreide dossiersamenstel-

ling
 € 50/aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of ter-

reinaanleg
 € 150/aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de regularisatie van een be-

staande toestand
 € 75/aanvraag verkavelingsvergunning
De belasting op de aanvragen bedoeld in het VLAREM bedraagt:
 € 2 500/vergunning klasse 1 met milieueffectenrapport en/of veiligheidsrapport
 € 2 000/vergunning klasse 1 met openbaar onderzoek
 € 600/vergunning klasse 2 met openbaar onderzoek
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22 Belastingen — Contantbelasting uitreiking administratieve documenten —
Aanslagjaar 2017
Op de uitreiking van administratieve documenten is een belasting verschuldigd. Het tarief va-
rieert van € 1,50 op de meest gebruikelijke documenten tot € 180. Het reglement bevat een
aantal wettelijke en sociale vrijstellingen.

23 Belastingen — Contantbelasting gebruik aggregaten— Aanslagjaar 2017
Het gemeentebestuur wil het gebruik ontmoedigen van generatoren op brandstof voor het opwekken van elektri-
sche 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.

24 Patrimonium — Grafconcessies — Huishoudelijk reglement — Wijziging
Deze wijziging heeft betrekking op de duur van de verlenging van een concessie. Voortaan is
ook een verlening met 10 jaar mogelijk. De 20-jarige verlenging blijft bestaan.

25 Financiën — Retributiereglement grafconcessies — Wijziging
De retributie voor de verlenging van een concessie met 10 jaar bedraagt € 300.

26 Financiën — Retributiereglement energieverbruik door derden
Dit reglement vervangt het retributiereglement van 25 september 2008 voor het elektriciteits-
verbruik tijdens kermissen. Het toepassingsgebied is verruimd naar andere evenementen en
ook naar het verbruik van water. De tarieven zijn marktconform.

27 Financiën — Politiezone TARL — Dotatie 2017
Elke gemeenteraad van de zone stemt elk jaar de dotatie voor de politiezone. Voor de ge-
meente bedraagt deze voor 2017 € 1 414 348,81.

28 Kerkfabriek parochie Sint-Niklaas — Budget 2017 —Wijziging nummer 1
Deze budgetwijzing is het gevolg van de ingebruikname van de residenties Hopakker I & II.
Het algemeen exploitatieresultaat vermindert aanzienlijk door een overboeking naar het inves-
teringsbudget. Het investeringsbudget ondergaat belangrijke verschuivingen, maar het resul-
taat blijft ongewijzigd.

29 Kerkfabriek parochie Sint-Niklaas — Meerjarenplan 2014/2019 — Aan-
passing 2017
Het geactualiseerd meerjarenplan 2014/2019 bestaat uit een strategische nota, een financiële
nota en een opsomming van afspraken. De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen
waarvan de financiële weerslag terug te vinden is in de financiële nota. De geactualiseerde
gemeentelijke exploitatietoelage blijft gedurende de restduur van de planningsperiode op € 0
staan.

30 Kerkfabriek parochie Sint-Niklaas — Budget 2017
Het budget bestaat uit een financiële nota en een beleidsnota. De beleidsnota omvat een toe-
lichting van het beleid dat de kerkfabriek zal voeren in 2017. De financiële nota is de cijfer-
matige vertaling van deze geplande acties. Het exploitatiebudget vertoont een algemeen over-
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schot van € 76 645,11. Het investeringsbudget sluit af in evenwicht. Het budget is conform
het meerjarenplan. De gemeente moet niet bijdragen in het budget van de kerkfabriek.

31 Kerkfabriek parochie Onze-Lieve-Vrouw Boodschap — Meerjarenplan
2014/2019 — Aanpassing 2017
Het geactualiseerd meerjarenplan 2014/2019 bestaat uit een strategische nota, een financiële
nota en een opsomming van afspraken. De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen
waarvan de financiële weerslag terug te vinden is in de financiële nota. De geactualiseerde
gemeentelijke exploitatietoelage stijgt van € 9 953,07 in 2017 naar € 23 842,00 gedurende de
restduur van de planningsperiode.

32 Kerkfabriek parochie Onze-Lieve-Vrouw Boodschap — Budget 2017
Het budget bestaat uit een financiële nota, een beleidsnota en een toelichting bij de belangrijk-
ste begrotingsposten. De beleidsnota licht het beleid toe dat de kerkfabriek in 2017 zal voeren.
De financiële nota is de cijfermatige vertaling van de geplande acties. Het exploitatiebudget
voorziet een toelage van de gemeente van € 9 953,07 om in evenwicht af te sluiten. Deze bij-
drage past binnen het meerjarenplan. Er is geen investeringsbudget voorzien.

33 Kerkfabriek parochie Sint-Amandus — Budget 2017
Het budget bestaat uit een financiële nota, een beleidsnota en een toelichting bij de belangrijk-
ste begrotingsposten. De beleidsnota licht het beleid toe dat de kerkfabriek in 2017 zal voeren.
De financiële nota is de cijfermatige vertaling van deze geplande acties. Het exploitatiebudget
voorziet een toelage van de gemeente Liedekerke en Roosdaal van elk € 15 808,74 om in
evenwicht af te sluiten. Deze bijdrage past binnen het meerjarenplan 2014/2019. Er is geen
investeringsbudget voorzien.

34 Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn — Meerjarenplan
2014/2019 —Aanpassing 2017.
Deze beperkte aanpassing van het meerjarenplan is vooral het gevolg van de verbeterde in-
schatting van de personeelskosten, het aantal leeflonen en het aantal personen met een sociale
tewerkstelling.
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 resul-
taat van elk boekjaar en het resultaat op kasbasis van elk boekjaar zijn positief. De autofinan-
cieringsmarge is positief in 2019.

35 Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn — Budget 2017
Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en toelichtingsrapporten. De be-
leidsnota licht het beleid toe dat het OCMW zal voeren in 2017. De financiële nota is de cij-
fermatige vertaling van deze geplande acties. Het budget omvat het exploitatie-, het investe-
rings- en het liquiditeitenbudget, en de vastlegging van de gemeentelijke bijdrage. Het gecon-
solideerde resultaat bedraagt € -765 037. 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.
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36 Academie voor muziek woord en dans Ninove — Financiële bijdrage 2017
— Raming
Het algemeen totaal van het budget bedraagt € 1 732 311,89 in ontvangsten en uitgaven. De
verdeling van de lasten over de filiaalgemeenten gebeurt via een verdeelsleutel berekend vol-
gens het aantal financierbare leerlingen per filiaal. Rekening houdend met de subsidiëring van
de Vlaamse overheid bedraagt de gemeentelijke bijdrage in de financiering van het exploita-
tiebudget € 9 578,23. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de lokale dagelijkse werking.

37 Academie voor beeldende kunst — Budget 2017
Het algemeen totaal van het budget bedraagt € 1 009 982 in ontvangsten en uitgaven. De ver-
deling 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: Liede-
kerke € 26 709, Gooik € 4 038, Ninove € 28 879 en Opwijk € 12 356.

38 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland — Budget 2017
Het algemeen totaal van het budget bedraagt € 246 529, 71 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 € 33 040,12 per
gemeente.

39 Integratiepartners Affligem - Liedekerke - Denderleeuw (ADiL) — Budget
2017
Het algemeen totaal van het budget bedraagt € 70 000 in ontvangsten en uitgaven. Er zijn
geen investeringen voorzien. De drie partnergemeenten (Affligem, Denderleeuw en Liedeker-
ke), dragen elk evenveel bij in de financiering. Rekening houdend met de subsidiëring van de
Vlaamse overheid bedraagt deze bijdrage € 5 000 per gemeente.

40 Beleidscyclus — Meerjarenplan 2014/2019 — Aanpassing 2017
Deze aanpassing is het gevolg van de tussentijdse evaluatie van het beleidsplan, van de mee-
gedeelde prognoses i.v.m. de ontvangsten uit de personenbelasting en de onroerende voorhef-
fing alsmede de impact van het budget 2017. Verder is rekening gehouden met een herziening
van de investeringen en de dalende rentevoeten voor leningen.
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 fi-
nanciële 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
gecumuleerd budgettaire resultaat van elk boekjaar en het resultaat op kasbasis van elk boek-
jaar zijn positief. De autofinancieringsmarge is positief in 2019.

41 Financiën — Budget 2017
Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en toelichtingsrapporten. De be-
leidsnota licht het beleid toe dat de gemeente zal voeren in 2017. De financiële nota is de cij-
fermatige vertaling van deze geplande acties. De financiële nota bestaat uit het exploitatie-,
het investerings- en het liquiditeitenbudget.



GEMEENTERAAD 2016-12-15 Blz. 7/7

GEMEENTEBESTUUR LIEDEKERKE

Het exploitatiebudget bevat de verwachte exploitatieontvangsten en -uitgaven. Het resultaat
van het exploitatiebudget bedraagt € 1 000 648. Het investeringsbudget bevat de investerings-
uitgaven en de ontvangsten uit verkopen en investeringssubsidies. Het resultaat van het inves-
teringsbudget bedraagt € -1 645 778. In het liquiditeitenbudget zijn daarbovenop nog andere
verrichtingen opgenomen: langs uitgavenzijde de aflossingen en toegestane investeringssub-
sidies, langs ontvangstenzijde de op te nemen leningen en terugvordering van aflossingen
(van leningen aan derden). Het liquiditeitenbudget houdt ook rekening met het geraamd resul-
taat van vorig jaar en met bestemde gelden. Al deze factoren samen geven een resultaat op
kasbasis van € 735 169.

42 Patrimonium — Meregrachtstraat — Verwerving wegzate — Voorwaar-
den — I tot VI
Voor de realisatie van de heraanleg van de Meregrachtstraat zijn onteigeningen noodzakelijk.
Het grootste deel van de Meregrachtstraat is gelegen binnen het goedgekeurd BPA nummer 6
“Paepenberg”. De onteigeningen gebeuren volgens een opmetingsplan. Verschillende eige-
naars hebben zich akkoord verklaard met het voorstel van de gemeente tot aankoop in der
minne.

43 Wegverkeer — Eduard Schelfhoutstraat — Aanvullend reglement
Deze verkeersmaatregel voorziet ter hoogte van huisnummer 1 een parkeerplaats voorbehou-
den voor personen met een handicap.

Deze beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het secretariaat tijdens
de openingsuren van het gemeentehuis.

Liedekerke 2016-12-19

Voor de gemeenteraad

Marc Mertens Etienne Schouppe
Gemeentesecretaris Voorzitter
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