Gemeenteraad - 23/12/2019
BESLUITENLIJST

Aanwezig:

Monique Bertier: voorzitter;
Lode Morlion: burgemeester;
Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen;
Frank De Poortere, Geert Beeckaert, Anne Vandeputte,
Lyn Cailliau, Ignace Lootvoet, Jan Deheegher, Isabelle Hennebel,
Marie-Hélène Mabesoone: gemeenteraadsleden;
Dirk Ackerman: Algemeen directeur

Bijeenroeping overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Openbare zitting
Algemeen beleid
1.

Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag verslag van de vergadering van 21 november
2019.

2.

Vaststelling meerjarenplan 2020-2025.

Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 wordt vastgesteld voor wat betreft het gedeelte van de gemeente:
2020
2021
2022
2023
2024
beschikbaar
budgettair
resultaat
autofinancierings-marge
gecorrigeerde
autofinancieringsmarge

2025

75.433,03

80.522,03

9.038,03

184.408,03

427.924,03

605.480,03

429.608,00
518.197,42

451.203,00
538.431,86

469.153,00
540.203,82

515.508,00
576.996,98

547.456,00
621.354,50

593.697,00
691.042,66

Het strategisch meerjarenplan 2020-2025, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn voor wat betreft het
gedeelte van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, wordt goedgekeurd:
2020
2021
2022
2023
2024
2025
beschikbaar
budgettair
resultaat
autofinancierings-marge
gecorrigeerde
autofinancieringsmarge

3.

75.433,03

80.522,03

9.038,03

184.408,03

427.924,03

605.480,03

429.608,00
518.197,42

451.203,00
538.431,86

469.153,00
540.203,82

515.508,00
576.996,98

547.456,00
621.354,50

593.697,00
691.042,66

Vaststelling heffing van een algemene gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2020 tot en met
2025.
De belasting bedraagt:
− 62,00 EUR voor een gezin dat bestaat uit één persoon die gewoonlijk alleen leeft.
− 100,00 EUR voor een gezin dat bestaat uit een vereniging van 2 of meer personen die gewoonlijk éénzelfde
woongelegenheid betrekken en er samenleven, ongeacht of deze personen door familiebanden zijn verbonden.
Aan de gezinnen met jonge kinderen wordt een belastingvermindering toegekend van 25 EUR per inwonend kind dat
geboren is in één van de twee kalenderjaren voorafgaand aan het aanslagjaar en ingeschreven is in het bevolkings- of
vreemdelingenregister op het adres van de woongelegenheid op 01 januari van het aanslagjaar. Het bedrag van de
belastingvermindering wordt beperkt tot het bedrag van het basistarief van respectievelijk 62,00 EUR of 100,00 EUR.
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4.

Vaststelling heffing van een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de
aanslagjaren 2020 tot en met 2025.
Aanvullende personenbelasting: 7,70 %

5.

Vaststelling heffing van gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de
aanslagjaren 2020 tot en met 2025.
Gemeentelijke opcentiemen: 1070

6.

Vaststelling heffing van een gemeentebelasting op tweede verblijven voor de aanslagjaren 2020
tot en met 2025.
€ 850,00 per jaar per tweede verblijf

7.

Vaststelling heffing van een gemeentebelasting op aanvragen voor of de melding van
stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten en
aanvragen naar vastgoed- en milieu-informatie voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
1. dossiers waarvoor de gemeente de vergunningverlenende overheid is:
a. aanvraag volgens de vereenvoudigde procedure voor:
- stedenbouwkundige handelingen
- ingedeelde inrichtingen of activiteiten of gemengd project
b. aanvraag volgens de gewone procedure voor:
- stedenbouwkundige handelingen
- ingedeelde inrichtingen of activiteiten of gemengd project
c. aanvraag voor het verkavelen van gronden of voor het wijzigen van een verkavelingsvergunning:
d. melding van:
- stedenbouwkundige handelingen
- ingedeelde inrichtingen of activiteiten of gemengd project
e. mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een permanente
omgevingsvergunning
f. aanvraag van een planologisch attest
g. aanvraag van een stedenbouwkundig attest
2. dossiers waarvoor de provincie of de Vlaamse overheid de vergunningverlenende overheid is:
a. aanvraag volgens de vereenvoudigde procedure voor:
- stedenbouwkundige handelingen
- ingedeelde inrichtingen of activiteiten of gemengd project
b. aanvraag volgens de gewone procedure voor:
- stedenbouwkundige handelingen
- ingedeelde inrichtingen of activiteiten of gemengd project
c. aanvraag volgens de gewone procedure, onderworpen aan een milieueffectenrapport of
veiligheidsrapport voor:
- stedenbouwkundige handelingen
- ingedeelde inrichtingen of activiteiten of gemengd project

75 EUR
250 EUR
75 EUR
250 EUR
75 EUR
25 EUR
50 EUR
250 EUR
100 EUR
50 EUR

75 EUR
75 EUR
75 EUR
75 EUR

75 EUR
75 EUR

Voor de aanvragen vermeld onder 1.a. en 1.b. wordt de belasting verhoogd met 25 EUR voor iedere bijkomende
woongelegenheid die opgenomen is in dezelfde aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen.
Voor de aanvragen vermeld onder 1.c. wordt de belasting verhoogd met 25 EUR voor ieder lot dat opgenomen is in
dezelfde aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

8.

Vaststelling contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van rest-, gft en pmdafval voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025.

De contantbelasting voor restafval is samengesteld als volgt:
Restafvalcontainers
Restafval
Verwerking (per kg)
Vergelijkbaar bedrijfsafval:
Restafval van bedrijven
Aanbiedingskost
(per
aangeboden container)
Verwerking (per kg)
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40 l

120/140 l

240 l

1.100 l

240 l
1,00

1.100 l
4,00

0,200

40 l
1,00

120/140 l
1,00
0,200

De contantbelasting voor gft-afval is samengesteld als volgt:
GFT-containers
Gft-afval voor particulier
Verwerking (per kg)

40 l

120/140 l

240 l

1.100 l

0,050

Vergelijkbaar bedrijfsafval
Gft-afval van bedrijven

120/140 l

240 l

Verwerking (per kg)

0,085

Gft-afval van horeca
Aanbiedingskost
aangeboden container)
Verwerking (per kg)

(per

40 l

120/140 l

240 l

1.100 l

1,50

1,50

1,50

4,00

0,085

De contantbelasting voor pmd-afval is samengesteld als volgt:
PMD-zakken
De contantbelasting op het verstrekken van de officiële pmd-zakken wordt vastgesteld op:
a. voor pmd voor huishoudelijk gebruik, standaardformaat: 0,15 € per zak
b. voor pmd voor scholen, zakken voor 120 l containers: 0,30 € per zak
De belasting is contant verschuldigd door de koper en dient betaald op het ogenblik van de afgifte van de zakken,
tegen afgifte van een kwitantie.

9.

Vaststelling contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark voor de dienstjaren 2020
tot en met 2025.
Fractie
Restafval: grofvuil
(brandbaar afval)
Asbestafval

Inert bouwafval
Houtafval
Harde plastics
Tuinafval

Contantbelasting
0,200 €/kg
0,130 €/kg
vanaf 1001 kg/gezin/jaar (dienstjaren 2020-2021)
vanaf 201 kg/gezin/jaar (dienstjaren 2022-2025)
0,055 €/kg
0,020 €/kg

Categorie bedrijven, verenigingen e.a.
Fractie
Gelijkaardig bedrijfsafval
Restafval: grofvuil
(brandbaar afval)
Asbestafval
Inert bouwafval
Houtafval
Harde plastics
Tuinafval
EPS (piepschuim)

Contantbelasting
0,200 €/kg
0,130 €/kg
0,060 €/kg
0,040 €/kg
50 €/10 zakken

10. Vaststelling van een heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor de aanslagjaren 2020
tot en met 2025.
- Het bedrag van de belasting bedraagt:
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- 1.200 EUR voor een volledig gebouw of woongelegenheid
- 120 EUR voor een individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het integratiedecreet
woonkwaliteitsbewaking
- 400 EUR voor elk overig gebouw of woning.
- Bij elke bijkomende termijn van 12 maanden, gedurende dewelke het gebouw of de woning opgenomen is
leegstandsregister, wordt de heffing als volgt vermenigvuldigd:
- 1ste bijkomende periode van 12 maanden:
heffingsbedrag + 20% (1.440,00 EUR)
- 2de bijkomende periode van 12 maanden:
heffingsbedrag voorgaande periode
(1.728,00 EUR)
- 3de bijkomende periode van 12 maanden:
heffingsbedrag voorgaande periode
(2.073,60 EUR)
- vanaf de 4de bijkomende periode van 12 maanden:
heffingsbedrag voorgaande periode
(2.488,32 EUR).

in het

+

20%

+

20%

+

20%

11. Vaststelling reglement betreffende de registratie van en de heffing op verwaarloosde gebouwen
en woningen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.
De belasting bedraagt € 600,00 voor een woning/gebouw met lichte verwaarlozing (score vanaf minimum 9 punten en
maximum 17 punten) en € 1.800,00 voor een woning/gebouw met zware verwaarlozing (score vanaf minimaal 18
punten). De belasting wordt vermeerderd met 20% op het heffingsbedrag voorafgaande periode op per bijkomende
nieuwe termijn van twaalf maanden die de woning of het gebouw in het register staat.

12. Vaststelling gemeentelijke retributie op de afgifte identiteitsdocumenten voor de dienstjaren 2020
tot en met 2025.
Voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 wordt de kostprijs van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, van de
elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen en van de biometrische
kaarten en biometrische verblijfstitels afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen vastgesteld op het bedrag
van de vergoeding die de gemeente verschuldigd is aan de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, verhoogd met
een gemeentelijke retributie van 2,50 EUR. Voor de identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar
wordt geen gemeentelijke retributie aangerekend.

13. Vaststelling gemeentelijke retributie op de afgifte van rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en
internationale rijbewijzen voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025.
Voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 wordt de kostprijs van een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs en een
internationaal rijbewijs vastgesteld op het bedrag van de vergoeding die per rijbewijs verschuldigd is aan de Federale
Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, verhoogd met een gemeentelijke retributie van 5,00 EUR.

14. Vaststelling gemeentelijke retributie op het nemen van fotokopieën voor de dienstjaren 2020 tot
en met 2025.
Deze retributie wordt vastgesteld als volgt:
- voor de verenigingen die lid zijn van de gemeentelijke jeugdraad en de organisaties die instaan voor het
geven van vormselcatechese:
- fotokopieën in zwart-wit: gratis
- fotokopieën in kleur: 0,30 EUR per fotokopie
- andere verenigingen en privépersonen:
- voor de eerste 20 exemplaren:
- 0,25 EUR per fotokopie in zwart-wit
- 0,60 EUR per fotokopie in kleur
- voor de overige exemplaren:
- 0,15 EUR per fotokopie in zwart-wit
- 0,60 EUR per fotokopie in kleur.

15. Vaststelling gemeentelijke retributie op het ophalen van groot en/of grof huisvuil voor de
dienstjaren 2020 tot en met 2025.
De retributie wordt vastgesteld op 18,50 EUR per begonnen aangeboden m³ groot en/of grof huisvuil. De ophaler stelt
vast hoeveel m³ er door de inwoner werd aangeboden.

16. Vaststelling gemeentelijke retributie op het ophalen van snoeihout voor de dienstjaren 2020 tot en
met 2025.
De retributie wordt vastgesteld op 20,00 EUR per begonnen m³ snoeihout die wordt aangeboden. Het aanbieden van
snoeihout met een volume van minder dan 1 m³ is gratis. De vaststelling van het volume gebeurt door de ophalers.
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17. Vaststelling gemeentelijk retributietarief voor het openen en sluiten van grafkelders voor de
dienstjaren 2020 tot en met 2025.
Openen en sluiten van een grafkelder: 150,00 EUR.
Openen en sluiten van een urnenkelder of een columbariumnis: 75,00 EUR

18. Vaststelling gemeentelijk retributietarief voor de verkoop van grafkelders, urnekelders en
columbariumnissen voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025.

Voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 wordt de verkoopprijs van grafkelders,
urnenkelders en columbariumnissen op de gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld als
volgt:
• 600,00 EUR voor een grafkelder bestemd voor 2 personen
• 850,00 EUR voor een grafkelder bestemd voor 3 personen
• 400,00 EUR voor een urnenkelder
• 300,00 EUR voor een columbariumnis.
19. Vaststelling gemeentelijk reglement voor het bekomen van grondvergunningen en
columbariumconcessies op de begraafplaatsen voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025.
De kostprijs van de concessies met een duur van 30 jaar wordt voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 vastgesteld op:
grondvergunning
grondvergunning
columbarium-concessie
grafkelder per m²
urnekelder per m²
per nis
inwoner na overlijden
250,00 EUR
250,00 EUR
250,00 EUR
inwoner voor overlijden
350,00 EUR
350,00 EUR
350,00 EUR
niet-inwoner
1.000,00 EUR
1.000,00 EUR
1.000,00 EUR
Voor de toepassing van dit reglement worden als inwoner beschouwd:
diegenen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Lo-Reninge
diegenen die voorheen gedurende minstens 25 jaar ingeschreven waren in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van Lo-Reninge en die tevens niet langer dan 5 jaar uit deze registers werden
uitgeschreven.

20. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, de Watergroep - goedkeuring bijlage 1 bij de
saneringsovereenkomst nopens de vaststelling van de heffing van de gemeentelijke
saneringsbijdrage voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025.
De bijdrage voor opvang en transport (BOT) van het van abonnees afkomstige afvalwater en de vergoeding van de eigen
waterwinners (VEW) als bijdrage in de kosten voor het opvangen en transporteren van huishoudelijk afvalwater die de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, de Watergroep, dient aan te rekenen voor de dienstjaren 2020 tot en met
2025 per m³ vast te stellen op het bedrag van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (BGSB) x het decretaal maximaal
toegelaten verhogingscoëfficiënt, ongeacht het verbruik.
De bijdrage wordt aangerekend aan de klanten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, de Watergroep, en
de eigen waterwinners.
De BOT is onderworpen aan het BTW–tarief van 6%. De VEW is onderworpen aan het BTW–tarief van 21%.

21. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht I.W.V.A. - goedkeuring
bijlage 1 bij de saneringsovereenkomst nopens de vaststelling van de heffing van de
gemeentelijke saneringsbijdrage voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025.
De bijdrage voor opvang en transport (GSB) van het van abonnees afkomstige afvalwater en de saneringsvergoeding van
de eigen waterwinners (GSV) als bijdrage in de kosten voor het opvangen en transporteren van huishoudelijk afvalwater
die de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht IWVA dient aan te rekenen voor de dienstjaren
2020 tot en met 2025 per m³ vast te stellen op het bedrag van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (BGSB) x het
decretaal maximaal toegelaten verhogingscoëfficiënt, ongeacht het verbruik.
De bijdrage wordt aangerekend aan de klanten van de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht
IWVA en de eigen waterwinners.
De GSB is onderworpen aan het BTW–tarief van 6%. De GSV is onderworpen aan het BTW–tarief van 21%.

Mens
22. Dienstverlenende Vereniging Westhoek - goedkeuring deelname aan de Regierol Sociale
Economie 2020-2025.
23. Projectvereniging IJzervallei - aanduiding lid van de raad van bestuur met raadgevende stem.
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Dhr Lootvoet Ignace, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem van
de projectvereniging ‘IJzervallei’ namens de gemeente.

Veiligheid
24. Brandweer, hulpverleningszone Westhoek - kennisname gemeentelijke dotatie voor het dienstjaar
2020.
Dotatie dienstjaar 2020: 161.950,00 EUR

25. Lokale politie, politiezone Spoorkin - vaststelling gemeentelijke dotatie voor het dienstjaar 2020.
Dotatie dienstjaar 2020: 230.935,00 EUR

Interpellaties
26. Interpellaties.

Namens de Raad,

L. Morlion
Burgemeester
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