Samenvatting van de vergadering van 19 oktober 2015
Openbare vergadering
1
Goedkeuren verslag voorgaande gemeenteraad
Het verslag van de voorgaande vergadering wordt eenparig goedgekeurd op voorwaarde dat
de schrijfwijze van mevrouw Annemie Nijs bij de mondelinge vragen wordt aangepast.
2
Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde - jaarrekening 2014 - kennisname
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op artikel 228 §2 van het OCMW-decreet dat bepaalt dat de OCMW-verenigingen van
publiek recht worden beheerd volgens dezelfde regelen als de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en onderworpen zijn aan dezelfde controle en hetzelfde administratief
toezicht;
Gelet op de jaarrekening 2014 van het Sociaal Verhuur Kantoor Leie & Schelde;
Gelet op het uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van SVK Leie en Schelde
waarbij de jaarrekening 2014 werd goedgekeurd;
Overwegende dat de jaarrekening 2014 van het SVK Leie en Schelde afsluit met een positief
kasresultaat van 96 489,64 euro;
Overwegende dat er een positieve autofinancieringsmarge van 5 141,90 euro is;
Overwegende dat de gemeenteraad zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de
provinciegouverneur;
Besluit:
Enig artikel. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van het Sociaal Verhuurkantoor
Leie en Schelde.
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Kerkfabriek Sint-Niklaas van Tolentijn - goedkeuringsbesluit jaarrekening
2014 - kennisname
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten en in het bijzonder op de artikelen 45, 46, 47, 48, 49 en 53;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en in het bijzonder
op de artikelen 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31, en 36;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van
de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de
eredienst en in het bijzonder op de artikelen 3 en 9;
Gelet op de omzendbrief BB-2007/01 van 12 januari 2007 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst en in het bijzonder op de punten 5 en 12;
Gelet op de omzendbrief BB-2008/06 van 18 juli 2008 betreffende boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2014 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Tolentijn te
De Pinte, vastgesteld door de kerkraad op 16 maart 2015, met een exploitatieoverschot van
12 031,49 euro en met een investeringstekort van -9 471,14 euro;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2015 waarin de rekening 2014 van de
kerkfabriek Sint-Niklaas van Tolentijn te De Pinte gunstig werd geadviseerd;
Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van 24 augustus 2015 houdende goedkeuring
van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van de kerkfabriek Sint-Niklaas van Tolentijn te
De Pinte;
Gelet op bijgaand schrijven van 26 augustus 2015 betreffende de mededeling van het
goedkeuringsbesluit van de provinciegouverneur;
Besluit:
Enig artikel. Kennis te nemen van de goedkeuring door de provinciegouverneur van 24
augustus 2015 van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van de kerkfabriek
Sint-Niklaas van Tolentijn te De Pinte.

4
Jaarrekening 2013 - goedkeuringsbesluit gouverneur - kennisname
De gemeenteraad
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;
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
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 augustus 2014 houdende het vaststellen
van de jaarrekening 2013;
Gelet op het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van 15 augustus 2015;
Besluit:
Enig artikel. Kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit van de jaarrekening 2013.
5
Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen
De gemeenteraad
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna
Decreet grond- en pandenbeleid genoemd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regelen
betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het Besluit van de Vlaamse
Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting
van gebouwen en/of woningen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 juni 2013 en gewijzigd bij
gemeenteraadsbesluit van 2 september 2013 betreffende het belastingsreglement op
leegstaande woningen en/of gebouwen;
Overwegende dat het belastingsreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen loopt tot
31 december 2015;
Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet
voorkomen en bestreden worden;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat een effectieve bestrijding van leegstand in de gemeente noodzakelijk is;
Overwegende dat, naast het fiscale doel van de belasting, het doel tevens is dat er zoveel
mogelijk woongelegenheden van goede kwaliteit effectief voor huisvesting gebruikt worden;
Besluit eenparig:
Art.1. De gemeenteraad gaat akkoord met onderhavig reglement. Het reglement geldt voor
de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
Art.2. Een uittreksel van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de
Provincie Oost-Vlaanderen en aan Wonen Vlaanderen.

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen,
kamers en overige woongelegenheden.
Artikel 1: Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting verschuldigd is.
2. Administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeente die door het
gemeentebestuur belast wordt met het beheer van het leegstandsregister.
3. Besluit houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister: besluit van de
Vlaamse regering van 10 juli 2009, houdende nadere regels betreffende het
leegstandsregister en houdende wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 2
april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van
gebouwen en/of woningen.
4. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze:
a) Een aangetekend schrijven;
b) Een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) Elke andere door de Vlaamse regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum
van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgelegd.
5. Decreet grond- en pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid en latere wijzigingen.
6. Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen
omvat, dat niet beantwoordt aan de definitie van woning zoals bedoeld onder punt 19 en

niet beantwoordt aan de definitie van kamer zoals bedoeld onder punt 8 en met uitsluiting
van de bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1° van het decreet van 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten.
7. Inventarisatiedatum: de datum waarop het gebouw en/of woning voor de eerste maal in de
inventaris of in het leegstandsregister wordt opgenomen of, zolang het gebouw en/of de
woning niet uit de inventaris of van het leegstandsregister is geschrapt, het ogenblik van
het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van eerste
inschrijving.
8. Kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken:
- WC
- bad of douche
- kookgelegenheid
en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel
uitmaakt.
9. Leegstaand gebouw: een gebouw dat voor meer dan 50 procent van de totale
vloeroppervlakte niet volgens de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een
termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden. Daarbij wordt geen rekening
gehouden met de woningen die deel uitmaken van het gebouw. De functie van het gebouw
is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan afgeleverde
of gedane stedenbouwkundige vergunning, melding in de zin van artikel 4.2.2 van de
Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, milieuvergunning of melding in de zin van het decreet
van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en latere wijzigingen.
Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding voorhanden is, of waarvan de functie
niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het
gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals
blijkt uit aangiften, akten of bescheiden.
Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, zoals bedoeld
in artikel 2 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als
leegstand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het
gebouw bewoont, en dat gedeelte niet afsplitsbaar is.
De bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van het decreet van 19
april 1995 en latere wijzigingen, houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten zijn niet onderworpen aan deze
gemeentelijke belasting.
10. Leegstaande woning: een woning die gedurende een termijn van tenminste 12
opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met: hetzij de
woonfunctie; hetzij elke andere door de Vlaamse regering omschreven functie die een
effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich mee brengt.
11. Leegstandsregister: register van leegstaande gebouwen en woningen, zoals bedoeld in
boek 2 titel 2 hoofdstuk 3 afdeling 2 van het decreet grond- en pandenbeleid.
12. Een nieuw gebouw of een nieuwe woning: wordt als leegstaand beschouwd als dat
gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige
vergunning in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig §2,
eerste lid, respectievelijk §3 van artikel 2.2.6 van het decreet grond- en pandenbeleid
van 27 maart 2009.
13. Overige woongelegenheden: elke woongelegenheid welke niet te definiëren valt onder
woonhuis en/of gebouw, en/of kamer.
14. Ramp: een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk
recht en waardoor de schade dermate is dat het gebruik onmogelijk is, bvb. brand,
gasontploffing, blikseminslag, …
15. Renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota die door de
administratie wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen:
- een gedetailleerd overzicht van de voorgenomen werken;
- een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal 2
jaar een woning bewoonbaar wordt gemaakt;
- een kopie van de originele offertes of facturen ten bedrage van minimaal € 10 000;
Deze facturen en offertes mogen niet ouder zijn dan 1 jaar;
- fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren
onderdelen;
- indien van toepassing een akkoord van de mede-eigenaars.
16. Sociale woonorganisatie:
Indien de houder van het zakelijk recht:
1) een sociale huisvestingsmaatschappij is, die door de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen erkend is;

17.

18.
19.
20.
21.

2) een andere sociale woonorganisatie is;
3) een autonoom gemeentebedrijf is;
4) de gemeente, het OCMW of een intergemeentelijke vereniging is.
Tweede verblijfplaats: een woning die voor diegene die er kan verblijven voor deze
woning niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht of het gaat om
landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of
buitengoederen, optrekjes, chalets, met chalets gelijkgestelde caravans, en alle andere
vaste woningen, maar die op elk ogenblik door hem voor bewoning kan worden gebruikt
en waarvoor de aangifte is gebeurd overeenkomstig de bepalingen van de
belastingsverordening op tweede verblijven zoals goedgekeurd door de gemeenteraad.
Als tweede verblijfplaats wordt niet beschouwd een woning die de voorbije 12 maanden
niet effectief werd gebruikt overeenkomstig de functie tweede verblijf.
Vlaamse Wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.
Woning: een goed vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 31°, van de Vlaamse Wooncode;
elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting
van een gezin of alleenstaande.
Woonhuis: elk bebouwd onroerend goed waarin zich één of meerdere woningen bevinden.
Zakelijk gerechtigde: de houder van een van volgende zakelijke rechten:
a) de volle eigendom
b) het recht van opstal of van erfpacht
c) het vruchtgebruik

Artikel 2: Algemene bepalingen
§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting
gevestigd op de woonhuizen, kamers, gebouwen en overige woongelegenheden die
gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk
leegstandsregister te rekenen vanaf datum eerste registratie.
Het leegstandsregister wordt opgemaakt en opgebouwd overeenkomstig artikel 2.2.6 van
het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009. Het leegstandsregister wordt
bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van Programmadecreet 2010 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 zoals gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 30 december 2009 en het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009
houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.
§2. De belasting voor een leegstaand gebouw, woonhuis, kamer en/of overige
woongelegenheid is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat het woonhuis,
kamer, gebouw en/of overige woongelegenheid gedurende twaalf opeenvolgende
maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
Zolang het leegstaand gebouw, woonhuis, kamer en/of overige woongelegenheid niet uit
het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op
het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt vanaf de datum van
de 1ste verjaardag.
Artikel 3: Belastingsplichtige
§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde betreffende een leegstaand
gebouw, woonhuis, kamer en/of overige woongelegenheid op het ogenblik dat de
belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.
§2. Ingeval van mede-eigendom zijn alle zakelijk gerechtigden hoofdelijk en solidair
aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.
§3. In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar de
nieuwe zakelijk gerechtigde er voorafgaandelijk van in kennis dat het goed is opgenomen
in het leegstandsregister.
De instrumenterende ambtenaar stelt de beheerder van het leegstandregister binnen de
maand na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht
met nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw, de datum
ervan, en de nieuwe zakelijk gerechtigden via beveiligde zending.
Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, zoals
bedoeld in paragraaf 3 van dit artikel, als belastingplichtige beschouwd voor de
eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.
Artikel 4: Inventarisatie van woningen en gebouwen die beschouwd worden als
leegstaand
4.1 De inventaris
De administratie maakt een leegstandsregister op bestaande uit twee inventarissen, één
voor leegstaande gebouwen en één voor leegstaande woningen overeenkomstig de
bepalingen in afdeling 2 van hoofdstuk 3 titel 2 van het decreet grond- en pandenbeleid
en in het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister.

Een woning die is geïnventariseerd op de inventaris ‘ongeschikt-onbewoonbaar’ door
Wonen Vlaanderen wordt niet opgenomen in het leegstandsregister.
4.2 De inventarisatiedatum
De opname in het leegstandsregister gebeurt vanaf datum van de administratieve akte
van de leegstand.
4.3 Wijze van opname in het leegstandsregister
§1. De ambtenaren van de administratie zijn bevoegd om leegstand overeenkomstig de
bepalingen in afdeling 2 van hoofdstuk 3 titel 2 van het decreet grond- en pandenbeleid
en in het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister op te sporen
en in een gemotiveerde administratieve akte vast te stellen.
§2. Het vaststellen van leegstand gebeurt op basis van een gemotiveerde administratieve
akte waarin één of meerdere van onderstaande indicaties wordt opgenomen:
- ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister
- ontbreken van een aangifte als 2de verblijf
- aanvraag tot vermindering van het kadastraal inkomen op grond van artikel 15 van
het Wetboek van Inkomstenbelasting
- aanvraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand
of inproductiviteit
- vermoeden van het gebruik van de woonentiteit als domiciliewoning
- vermoeden dat de woning niet wordt bewoond, ondanks inschrijving in het
bevolkingsregister
- vermoeden dat de woning niet wordt gebruikt in overeenstemming met de woonfunctie
- vermoeden dat het gebouw niet wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming
- vermoeden van een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik
overeenkomstig de woonfunctie of het normale gebruik van het gebouw kan worden
uitgesloten
- vermoeden dat het gebouw voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet
overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend
- onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden
- verzegelde toegang(en) tot de woning of het gebouw
- dichtgemaakte of gesupprimeerde raamopeningen (dichtgeplakt, dicht geschilderd)
- winddichtheid van de woning is niet gewaarborgd (belangrijke glasbreuk,
buitenschrijnwerk kan niet meer gesloten worden...)
- onafgewerkte ruwbouw
- ernstige inpandige vernielingen: woning deels vernield of gesloopt
- langdurig aanbieden van het gebouw of de woning als ‘te huur’ of ‘te koop’
- langdurig neergelaten rolluiken
- ernstig vervuild glas- en/of buitenschrijnwerk
- uitpuilende of dichtgeplakte brievenbus
- storende omgevingsaanleg: langdurig niet of slecht onderhouden omgeving/tuin
- woning is helemaal/gedeeltelijk niet gemeubeld
- getuigenverklaringen: omwonende(n), postbode, wijkagent...
§3. De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van leegstand
belaste ambtenaren bezitten de onderzoek-, controle- en vaststellingsbevoegdheden,
vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
§4. De zakelijk gerechtigden worden per beveiligde zending in kennis gesteld van de
beslissing tot opname in het leegstandsregister overeenkomstig de bepalingen in afdeling
2 van hoofdstuk 3 artikel 2.2.7 van het decreet grond- en pandenbeleid en in het besluit
houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister. Het schrijven geeft
desgevallend aan welke vrijstellingen van de belasting worden vermeld.
4.4 Beroep inzake opname leegstandsregister
§1. De gemeente stelt de zakelijk gerechtigde(n) per beveiligde zending in kennis van de
beslissing tot opname van leegstaande gebouwen en woningen in het leegstandsregister.
Het schrijven geeft desgevallend aan welke vrijstellingen van de leegstandsbelasting in
het leegstandsregister worden vermeld.
§2. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het
schrijven, vermeld in §1, kan een zakelijk gerechtigde(n) bij het college van
burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het
leegstandsregister. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend. Elk inkomend
beroepsschrift wordt geregistreerd in het leegstandsregister en een ontvangstmelding
naar de indiener(s) van het beroepsschrift verstuurd.
§3. De houder van het zakelijk recht die de inventarisatie wenst te betwisten, dient hiervoor
zelf alle nodige bewijsstukken voor te leggen aan het college. Deze bewijsstukken dienen

§4.

§5.

§6.

§7.

minimaal volgende gegevens te bevatten:
- de identiteit en adres van de indiener;
- de aanwijzing van de administratieve akte van leegstand en van het gebouw of de
woning waarop het beroepschrift betrekking heeft;
- één of meer bewijsstukken die aantonen dat niet voldaan is aan de vereisten van dit
reglement en van afdeling 2 van hoofdstuk 3 van het decreet grond- en pandenbeleid.
Het beroepsschrift is alleen onontvankelijk in één van de volgende gevallen:
- het beroepsschrift is niet binnen de termijn ingediend;
- niet conform overeenkomstig de bepalingen § 3;
- als het niet ondertekend is;
- bij niet beveiligde zending.
De al dan niet aanvaarding van een beroep kan worden voorafgegaan door een controle
van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek. Het beroep wordt
geacht ongegrond te zijn als de toegang tot een pand geweigerd of verhinderd wordt voor
het feitenonderzoek.
Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener
ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening
van het beroepsschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend.
Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in het
eerste lid, kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen
geen aanleiding geven tot een beslissing tot opname in het leegstandsregister.
Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het
beroep van de zakelijke gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, wordt het gebouw of
de woning in het leegstandsregister opgenomen vanaf de datum van de administratieve
akte van de leegstand.

4.5 Schrapping uit het leegstandsregister
§1. Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde
bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie,
vermeld in artikel 2.2.6 §2, eerste lid, van het decreet van grond- en pandenbeleid
aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden.
Desgevallend zal de beheerder van het leegstandsregister het gebouw schrappen, na het
verstrijken van het effectieve gebruik van het gebouw gedurende een periode van zes
opeenvolgende maanden, met als ingangsdatum van de schrapping de eerste dag van de
aanwending overeenkomstig de functie, vermeld in artikel 2.2.6§2, eerste lid van het
decreet grond- en pandenbeleid.
§2. Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde
bewijst dat deze woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende
maanden aangewend wordt in overeenstemming met de functie, vermeld in artikel
2.2.6§3 van het decreet grond- en pandenbeleid. Desgevallend zal de beheerder van het
leegstandsregister de woning, de kamer en/of overige woongelegenheid schrappen, na
het verstrijken van het effectieve gebruik van de woning, de kamer en/of overige
woongelegenheid gedurende een periode van zes opeenvolgende maanden, met als
ingangsdatum van de schrapping de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de
functie, vermeld in artikel 2.2.6§2, eerste lid van het decreet grond- en pandenbeleid.
§3. Het schrappen van de woning en/of gebouw kan enkel op uitdrukkelijk en schriftelijk
verzoek via beveiligde zending van één of meer zakelijk gerechtigden.
§4. De al dan niet inwilliging van een verzoek tot schrapping kan worden voorafgegaan door
een controle van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek. Het
verzoek tot schrapping wordt niet ingewilligd als de toegang tot een pand geweigerd of
verhinderd wordt voor het feitenonderzoek.
§5. De beheerder van het leegstandsregister onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping
binnen een termijn van orde van twee maanden na de ontvangst van het verzoek. De
beheerder van het leegstandsregister brengt de verzoeker op de hoogte van haar
beslissing met een beveiligde zending.
Artikel 5: Berekening van de belasting
§1. De belasting bedraagt:
1 200 euro voor een leegstaand gebouw of een leegstaande woning.
100 euro voor individuele kamer of studentenkamer
400 euro voor elke overige woongelegenheid (vb. appartementen, …)
§2. De daaropvolgende jaren wordt de belasting als volgt vastgesteld:
2de jaar: belasting x 1,5
3de jaar: belasting x 2,25
4de jaar: basisbelasting x 3,375
§3. Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een gebouw of woning op de inventaris
staat, wordt tot nul herleid en begint opnieuw te lopen bij overdracht van het zakelijk

recht betreffende het gebouw of de woning.
Dit geldt niet voor overdrachten aan:
a. vennootschappen waarin de vroegere zakelijk gerechtigde rechtstreeks of
onrechtstreeks participeert.
b. VZW’s waar de zakelijk gerechtigde lid van is.
c. Bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van overdracht bij
erfopvolging of testament.
Artikel 6: Vrijstelling bij belasting
6.1. Aanvraag vrijstelling
De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling van de belasting
dient zelf hiervoor schriftelijk de nodige bewijsstukken in te dienen aan de beheerder
van het leegstandsregister.
6.2. Uitsluitend de in dit reglement opgesomde vrijstellingen worden toegepast.
6.3. Van de leegstandsbelasting is vrijgesteld de belastingplichtige:
a. die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurig verblijf werd
opgenomen in een psychiatrische instelling of een ziekenhuis. Het bewijs van het
verblijf wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening, de psychiatrische
instelling of het ziekenhuis waar de belastingsplichtige verblijft. Met dien verstande dat
deze vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar volgend op de datum van opname in
het leegstandregister en slechts geldt voor de woning die laatst bewoond werd door de
belastingsplichtige voor de opname in een erkende ouderenvoorziening, psychiatrische
instelling of ziekenhuis;
a. waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke
beslissing, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar
volgend op de datum waarop de gerechtelijke beslissing werd genomen;
b. die sinds minder dan 1 jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw, de woning of de
overige woongelegenheid, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor
het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling
geldt niet voor overdrachten:
- aan vennootschappen die door de overdrager rechtstreeks of
onrechtstreeks in rechten of in feiten gecontroleerd worden;
- indien de overdracht het gevolg is van een fusie, splitsing of een andere
overgang ten algemene titel;
- aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval
van overdracht bij erfopvolging of testament.
c. Indien de houder van het zakelijk recht:
- een sociale huisvestingsmaatschappij is, die door de VMSW erkend is;
- een andere sociale woonorganisatie is;
- een autonoom gemeentebedrijf is;
- de gemeente, het OCMW of een intergemeentelijke vereniging is voor
zover het panden betreft die voorwerp uitmaken van een
intentieverklaring en/of een huidig/toekomstig project m.b.t. het oog op
het realiseren van een meer kwalitatieve woonomgeving;
d. die volle eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere woning,
met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor de periode van 1 jaar
volgende op de datum van opname in het leegstandregister.
6.4 . Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of woning
a.
a.
b.
c.
d.
e.

gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan;
geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat
een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;
krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit
vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument;
deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of
landschap dat opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot
bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap;
vernield of beschadigd werd tengevolge 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;
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 gerechtelijke 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;
f. gerenoveerd wordt. Een woning of een gebouw wordt gerenoveerd als een
stedenbouwkundige vergunning, een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden
aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning opgemaakt door de gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaar of een gedetailleerde renovatienota voorgelegd wordt
waaruit blijkt dat hij de nodige renovatiewerken gaat uitvoeren, voor zover zij
betrekking hebben op de woonfunctie van het debetreffende gebouw of woning. De
vrijstelling geldt voor een termijn van twee jaar en kan éénmalig voor eenzelfde
periode worden verlengd;
g. 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;
h. het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal
beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode.
Artikel 7: Inkohiering
7.1. Inkohiering
§1. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
§2. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
7.2. Beroepsprocedure bij belasting.
§1. De belastingplichtige kan beroep indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen. Het beroepsschrift wordt behandeld in overeenstemming
met het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
§2. Het beroep moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden
gemotiveerd. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend.
§3. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
waarop de beroepstermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
§4. Van het beroepsschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen 15 dagen na
indiening ervan.
§5. De heffingsplichtige die in de mogelijkheid werd gesteld om het beroep, vermeld in artikel
2.2.7 §2 van decreet Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009, aan te tekenen, kan in
het kader van het krachtens voormeld decreet georganiseerde bezwarenprocedure geen
excepties inroepen tegen de in het leegstandsregister opgenomen vermeldingen, tenzij de
ingeroepen gronden tot bezwaar na de opname van het gebouw of de woning in het
leegstandsregister zijn ontstaan.
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Brandweer - Hulpverleningszone Centrum - dotatie 2016
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, §1;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid , de artikelen 67 en 68;
Gelet op het besluit van de zoneraad Centrum van 02 september 2015 houdende goedkeuring
budget 2016;
Overwegende dat in het gemeentelijk meerjarenplan, 1.MJP 2014-2019, op
2016/041000.01/0410-00/649541 “Werkingstoelage hulverleningszone Centrum”
275 965 euro werd ingeschreven;
Overwegende dat in het gemeentelijk meerjarenplan, 1.MJP 2014-2019, op
2016/041000.01/0410-00/664800 “Investeringstoelage hulverleningszone Centrum” 0 euro
werd ingeschreven;
Overwegende dat de gevraagde dotatie 246 787,43 euro bedraagt, 229 434,39 euro voor de
gewone dienst en 17 353,04 euro voor de buitengewone dienst;
Overwegende dat in een volgende meerjarenplanaanpassing de dotaties zullen ingeschreven
worden op de juiste jaarbudgetrekeningen;
Besluit eenparig:
Art.1. De dotatie 2016 voor de hulpverleningszone Centrum vast te stellen op:
- 229 434,39 euro voor de gewone begroting van de hulpverleningszone;
- 17 353,04 euro voor de buitengewone begroting van de hulpverleningszone.
Art.2. Een afschrift zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de heer gouverneur van
de provincie en aan de voorzitter van de zoneraad.
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Brandweer – forfaitaire bijdragen 2014 op basis van kosten van 2013 afrekening en berekening - advies
De Gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en in het bijzonder
op artikelen 10 en 11;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de
bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel;
Gelet op het schrijven van de Federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen van 10 september
2015 met referte FCV/GG/gg/15-308 aangaande forfaitaire bijdragen 2013: afrekening en
berekening;
Overwegende dat de afrekening van de forfaitaire bijdrage voor de brandweer een herrekende
bijdrage van 293 605 euro gaf waarvoor nog geen voorschotten werden betaald, leidt tot een
volledige afrekening van 293 605 euro voor 2014.
Overwegende dat de gemeenteraad binnen de 60 dagen zijn advies dient uit te brengen, dat
bij ontstentenis van advies het advies gunstig wordt geacht;
Besluit eenparig
Enig artikel. De forfaitaire bijdragen voor de brandweer 2014 op basis van kosten van 2013:
afrekening en berekening gunstig te adviseren.
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EVA Onderwijs en Samenwerking vzw - Algemene vergadering van 20 oktober
2015
Beraadslagen agenda
Bepalen mandaat volmachtdrager
De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van EVA Onderwijs en Samenwerking vzw van 3 november 2014;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2014 betreffende het aanduiden van
de B-lid en een plaatsvervanger voor EVA Onsa vzw;
Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van 20 oktober 2015;
Overwegende dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over de agendapunten en het
stemgedrag van zijn vertegenwoordigers dient te bepalen;
Overwegende dat het B-lid, mevrouw Demunck, dient te handelen overeenkomstig de
instructies van de gemeenteraad;
Besluit eenparig:
Art.1. Kennis te nemen van de agenda van de Algemene vergadering van EVA Onsa vzw op
20 oktober 2015 met als agendapunten en deze agenda ook goed te keuren:
1. Verwelkoming door de voorzitter
1. Goedkeuring vorig verslag (28/05/2015)
2. Bestuurswissel
3. Stand van zaken: financiële toestand
4. Begroting 2016
5. Stand van zaken: arbeidsreglement
6. Stand van zaken: samenwerkingsovereenkomst
7. Varia en rondvraag
8. Vastleggen datum volgende vergadering
Art.2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van EVA Onsa vzw op 20 oktober 2015 opdragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor
genomen in artikel 1.
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IGS Westlede - Bijzondere Algemene Vergadering van 1 december 2015
- Goedkeuren statutenwijziging
- Bepalen mandaat volmachtdrager
De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij IGS Westlede;
Gelet op de brief van 31 augustus 2015 van IGS Westlede waarin wordt meegedeeld dat de
Bijzondere Algemene Vergadering plaatsvindt op 1 december 2015;
Gelet op het voorstel van statutenwijziging dat als enig punt geagendeerd staat op de
Bijzondere Algemene Vergadering van IGS Westlede op 1 december 2015, aan de gemeente
overgemaakt op 31 augustus 2015;
Gelet op het artikel 44 van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt om zich te beraden over de voorgestelde
statutenwijziging en op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de

vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de Bijzondere Algemene Vergadering van
IGS Westlede;
Overwegende dat de gemeenteraad de heer Trudo Dejonghe, schepen, en mevrouw Hilde
Claeys, burgemeester, heeft aangeduid respectievelijk als effectief volmachtdrager en
plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen van
IGS Westlede tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Besluit eenparig:
Art.1. Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van IGS Westlede
zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.
Art.2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Bijzondere
Algemene Vergadering van IGS Westlede op 1 december 2015 op te dragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden
hiervoor opgenomen in het artikel 1.
Art.3. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde besluiten.
Art.4. Onderhavige beslissingen aan de toezichthoudende overheid over te maken
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en er kennis van te geven aan IGS
Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.
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Gemeentelijke Basisschool – schoolreglement
De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 119;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, onderafdeling D – Schoolreglement,
artikel 37;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste
inschrijving en schoolreglement;
Gelet op het overleg in de schoolraad van 8 juni 2015 en 17 september 2015;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs goedgekeurd op 25
augustus 2014 aan actualisatie toe is;
Overwegende dat meer specifieke afspraken met de inrichtende macht worden opgenomen in de
infobrochure;
Besluit eenparig:
Art.1. Het bestaande schoolreglement van 25 augustus 2014 op te heffen.
Art.2. Het hierbij gevoegde schoolreglement goed te keuren.
Het pedagogisch project en de infobrochure van de school maken integraal deel uit van
het schoolreglement.
Art.3. De meer specifieke regels en afspraken op te nemen in de infobrochure.
Art.4. Het schoolreglement en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een leerling en
nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische
drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
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Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter van de gemeenteraad deelt de data voor het jaar 2016 mondeling mee. De data
zullen door de administratie aan alle gemeenteraadsleden worden bezorgd.
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Kruising Nazarethstraatje met Klossestraat (punt aangevraagd door raadslid
Frans Naessens)
De gemeenteraad
Overwegende dat zich door het frequenter gebruik van voornamelijk schoolgaande jongeren
de oversteek Heistraat/Nazarethstraatje een reëel verkeersveiligheidsprobleem stelt;
Overwegende dat de CD&V-fractie vraagt om op die plaats snelheid beperkende maatregelen
te nemen;
Overwegende dat overleg met de stad Gent wenselijk is;
Gelet op het ter zitting aangebrachte amendement door de meerderheidsfracties tot
aanpassing van artikel 1 en 2 en toevoeging van artikel 3;
Besluit eenparig:
Art 1. Aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven te onderzoeken
welke snelheidsbeperkende maatregelen op korte termijn kunnen genomen worden ter
beveiliging van het kruispunt Klossestraat/Heistraat/Nazarethstraatje.
Art.2. In afwachting van het resultaat van het overleg met de Stad Gent kunnen op het
grondgebied van De Pinte reeds concrete acties ondernomen worden.
Art.3. Op eerstvolgende gemeenteraad de stand van zaken weer te geven.
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Verkeerssituatie Baron de Gieylaan (punt aangevraagd door raadslid Antoine
Van Nieuwenhuyze)
Raadslid Van Nieuwenhuyze meldt dat bij een recente snelheidscontrole in de Baron de
Gieylaan zestig procent van de auto’s te snel reed. Hij wenst concreet te vernemen welke
flankerende maatregelen er zullen genomen worden om de snelheid van 30 km/u te
waarborgen. Deze vraag werd al eerder gesteld in de gemeenteraad waarop toen werd
geantwoord dat de situatie zou worden gemonitord. In antwoord op deze huidige vraag wordt
gesteld dat dit ook zo is gebeurd maar dat de cijfers enige duiding nodig hebben.
Bij de recentste meting in de Baron de Gieylaan werden er tussen 12u30 en 13u30 81
voertuigen gecontroleerd. Dit is echter niet voldoende om 100% representatief te zijn. 36
bestuurders reden tussen de 30 en de 40 km/u. 12 bestuurders reden harder dan 40 km per
uur. Dit betekent dat 59% van de 81 bestuurders de snelheidslimiet heeft overtreden. Indien
we hier de lichte overtredingen eruit zouden halen dan krijgen we nog 15%, hetgeen toch een
geheel ander beeld geeft.
Er wordt verder ook verwezen naar de V85 - norm. Deze ligt in dit geval op 40 km /u. In 2014
lag de V85 - norm op 38 km/u. Er wordt voorgesteld om bij een V85-norm die meer is dan 10
km bovenop de toegelaten snelheid, concrete maatregelen te nemen. Verder wordt
voorgesteld om alles te blijven monitoren en bijkomende markeringen op het wegdek aan te
brengen. Bijkomende verkeer remmende maatregelen kunnen worden overwogen, maar dit
zal afhankelijk zijn van de meetresultaten op langere termijn.
Mondelinge vragen
Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadsleden De Vos, Van Peteghem, Rombaut en Naessens: één vraag
Raadslid Reyntjens: twee vragen
De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden:
Raadslid Reyntjens wenst de stand van zaken te vernemen inzake haar vraag die ze eind vorig
jaar had gesteld inzake het voetpad in de Kastanjestraat. Er wordt geantwoord dat dit bij de
bevoegde dienst wordt nagegaan.
Raadslid Reyntjens meldt dat het wegdek in de Leliestraat ter hoogte van huisnummer 13 tot
en met 23 in slechte staat is. Dit zal worden doorgegeven aan de bevoegde dienst.
Raadslid De Vos meldt dat het fietspad dat start aan het einde van de Nazarethstraat en naast
de spoorweg loopt richting het station van Nazareth-Eke niet verlicht is. Hij vraagt of er aan
het gemeentebestuur van Nazareth een signaal kan gegeven worden om hieraan iets te
veranderen. Er wordt opmerkelijk veel gebruik gemaakt van dit fietspad
Raadslid Van Peteghem wenst de stand van zaken te vernemen met betrekking tot de
geschenkbonnen. Er zou een gemeenteraadsbesluit hiervoor moeten uitgewerkt worden maar
heeft daar verder niks meer over vernomen. Er wordt geantwoord dat dit al meerdere keren
werd besproken in de LEM-raad. Momenteel is er echter geen personeel binnen de
administratie die dit verder kan uitwerken. Er is al één en ander voorbereid maar dit dient
verder te worden uitgewerkt door de gemeentelijke administratie.
Raadslid Rombaut verwijst naar de vrachtwagen die staat geparkeerd ter hoogte van het
Kruisken en de Langevelddreef. Hij heeft hierover enkele klachten opgevangen en vraagt of de
chauffeur al werd aangesproken over het feit dat hiervoor speciale parkeerplaatsen zijn
voorzien. Er wordt geantwoord dat de chauffeur hiervoor al door de lokale politie werd
aangesproken. Dit zal blijven opgevolgd worden in samenspraak met de politie.
Raadslid Frans Naessens meldt dat op het kruispunt van de Klossestraat met de Oude
Gentweg de middenberm wordt heraangelegd. Hij vraagt zich af of een vrachtwagen van de
N60 via de Hemelrijkstraat daar dan nog kan inrijden. Er wordt geantwoord dat de plannen
hierop werden aangepast en dat het geen probleem zal vormen.

Besloten vergadering
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Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS) – aanstelling
provincieambtenaar

