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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING
VAN 16/12/2020
Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter
Herman Vijt, burgemeester
Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan
Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André
Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum,
Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel
Vanhoyweghen, gemeenteraadsleden
André Reuse, algemeen directeur

Afwezig: Nadia Dhooghe, gemeenteraadslid

De heer raadsvoorzitter opent de zitting.
Gezien de maatregelen i.h.k.v. de coronacrisis, aansluitend bij de geldende federale maatregelen
(cfr.burgemeestersbesluit dd. 22/10/2020) gaat de zitting door via videoconferentie/Teams.
Live-streaming ten behoeve van de bevolking is voorzien; de audio-opname ter vervanging van het
zittingsverslag, eveneens.

OPENBAAR

O.1 Proces-verbaal van de vorige zitting - goedkeuring
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

BESLUIT met algemene instemming:
Keurt het proces-verbaal van 25 november 2020 met algemene instemming goed.

O.2 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De artikelen 464 tot en met 470/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende de aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting.
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Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.

OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.
STEMMING: Met 20 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Christel Vanhoyweghen), 6 onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom
Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Leo Van der Vorst, Mario Michils)

BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2021 een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
Artikel 2: De belasting wordt vastgesteld op 8,00 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt
gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar
voorafgaande jaar.
Artikel 3: De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het
bestuur der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikelen 466 e.v.
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

O.3 Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Artikel 170, §4, van de Grondwet, met betrekking tot de financiën.
 Artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992.
 Het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
 Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering
van de provincies.
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
OVERWEGINGEN:
 Ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit stijgt de basisheffing
van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 van 2,5 % naar
3,97 % van het kadastraal inkomen.
 Het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1, §2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit verplicht de
gemeenten om hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: 'Voor iedere
gemeente van het Vlaams Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de
opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking
treedt niet verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar.'
 De gemeente moet haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 delen door 1,588
om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden.
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STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: Voor het aanslagjaar 2021 worden ten bate van de gemeente 1039 opcentiemen geheven op de
onroerende voorheffing.
Artikel 2: De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse
Belastingdienst.

O.4 Algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Artikel 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de
provincie- en gemeentebelastingen.
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en
gemeentebelastingen van 3 mei 2008.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 houdende vaststelling van een algemene
heffing op bedrijven en vrije beroepen.
OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.
STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2021 wordt ten behoeve van de gemeente Hamme, een jaarlijkse
algemene heffing op bedrijven en vrije beroepen geheven, voor een termijn eindigend op 31 december
2021.
Artikel 2: De algemene gemeentebelasting op bedrijven en vrije beroepen is verschuldigd door alle
natuurlijke en rechtspersonen die op 1 januari van het belastingjaar, als hoofdactiviteit en/of bijkomende
activiteit op het grondgebied van de gemeente:


een nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijf exploiteren;



een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen.
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Artikel 3: §1. De belasting is verschuldigd afzonderlijk per vestiging, hoe dan ook genaamd, gelegen op
het grondgebied van de gemeente en door de belastingplichtige gebruikt of tot zijn gebruik is
voorbehouden.
§2. De belasting wordt, ongeacht de kadastrale indeling vastgesteld rekening houdend met de totale
bebouwde en onbebouwde oppervlakte van het goed waarop de vestiging zich bevindt. Als bebouwde
oppervlakte wordt die van de laagste bovengrondse verdieping in aanmerking genomen.
Artikel 4: De basisbelasting wordt als volgt vastgesteld:
A. Voor land – en tuinbouwbedrijven:
A.1. Landbouwbedrijven:
Voor de schijf

tot

7,5 ha

74,00 EUR

Voor de schijf

boven 7,5 ha tot 12 ha

105,00 EUR

Voor de schijf

boven 12 ha tot 25 ha

148,00 EUR

Voor de schijf

boven 25 ha

247,00 EUR

Onder ‘landbouw’ wordt verstaan: akkerbouw, bosbouw en (pluim)veeteelt.
A.2. Tuinbouwbedrijven
A.2.1. Uitsluitend in open lucht.
Voor de schijf tot

1 ha

74,00 EUR

Voor de schijf boven 1 ha tot 3 ha

105,00 EUR

Voor de schijf boven 3 ha tot 6 ha

148,00 EUR

Voor de schijf boven 6 ha

247,00 EUR

A.2.2. Uitsluitend onder glas.
Voor de schijf tot

999 m²

74,00 EUR

Voor de schijf van

1.000 m² tot 6.999 m²

105,00 EUR

Voor de schijf van

7.000 m² tot 14.999 m²

148,00 EUR

Voor de schijf vanaf 15.000 m²

247,00 EUR

Gemengde tuinbouwbedrijven (exploitaties zowel in open lucht als onder glas) die in beide categorieën
vallen, betalen een bedrag dat overeenkomt met de hoogste schijf waarin ze vallen.
B. Voor de andere bedrijven en de vrije beroepen:
Tot

49 m²

123,00 EUR

van 50 m² tot

99 m²

154,00 EUR

Van 100 m² tot

249 m²

185,00 EUR

Van 250 m² tot

499 m²

310,00 EUR

Van 500 m² tot

749 m²

371,00 EUR

Van 750 m² tot

999 m²

635,00 EUR

van 1.000 m² tot

4.999 m²

930,00 EUR

van 5.000 m² tot

9.999 m²

1240,00 EUR

van 10.000 m² tot

24.999 m²

1859,00 EUR

van 25.000 m² tot

49.999 m²

2478,00 EUR
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meer dan 50.000 m²

3100,00 EUR

Artikel 5: Vrijstellingen en verminderingen:
§1. Is vrijgesteld van deze belasting:
De belastingplichtige die de activiteit bedoeld in artikel 2 van dit besluit heeft aangevat in het jaar dat het
aanslagjaar voorafgaat EN die vóór de aanvang van de bedoelde activiteit de hoedanigheid van
uitkeringsgerechtigde werkloze of schoolverlater had, of die genoot van een bestaansminimum.
Deze vrijstelling kan slechts voor 3 opeenvolgende jaren worden toegepast.
§2. Op de overeenkomstig artikel 4 van dit besluit berekende belasting wordt een vermindering
toegestaan van:


25% voor de belastingplichtigen die in gezinsverband leven en elk een in dit reglement
afzonderlijk belastbare activiteit uitoefenen.



50% voor de werkloze belastingplichtigen, die onder de voorwaarden gesteld door de Rijksdienst
voor Arbeidsbemiddeling, een bijberoep mogen uitoefenen. Deze vermindering kan slechts voor
3 opeenvolgende jaren worden toegepast.



50% voor de belastingplichtige die op 1 januari van het dienstjaar de activiteit bedoeld in artikel
2 van dit besluit heeft aangevat in het jaar dat het aanslagjaar voorafgaat. Deze vermindering
kan slechts voor 3 opeenvolgende jaren worden toegepast.

§3. De verminderingen waarvan sprake in §2 zijn cumuleerbaar, zonder dat evenwel de belasting minder
mag bedragen dan 25,00 EUR.
Artikel 6: Elke belastingplichtige is gehouden per vestiging aangifte te doen bij middel van een door het
gemeentebestuur ter beschikking gesteld formulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend,
voor de er in vermelde datum moet worden teruggestuurd. De belastingplichtige die geen
aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. De aangifte blijft geldig tot ze wordt opgezegd.
Artikel 7: Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige van
ambtswege belast, conform artikel 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de
invordering van de provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 8: Overtredingen op de aangifteverplichting geven aanleiding tot volgende belastingverhogingen:


eerste overtreding: ambtshalve gevestigde aanslag + 10%



tweede overtreding: ambtshalve gevestigde aanslag + 50%



derde overtreding: ambtshalve gevestigde aanslag + 100%

De overtredingen op de aangifteverplichting worden vastgesteld door de ambtenaren van het
gemeentebestuur van Hamme, speciaal daartoe aangesteld door het college van burgemeester en
schepenen. De vastgestelde overtredingen worden genoteerd in processen – verbaal die bewijskracht
hebben tot het tegendeel bewezen is.
De belastingverhoging wordt ingekohierd samen met het recht.
Artikel 9: De heffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet worden betaald binnen de
twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 10: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
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O.5 Algemene heffing op gezinnen - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Wetboek van de inkomstenbelastingen.
 Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14
juli 1994.
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 3 mei 2008.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende het belastingreglement algemene
heffing op gezinnen.
OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.
STEMMING: Met 17 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Christel
Vanhoyweghen), 2 stemmen tegen (Leo Van der Vorst, Mario Michils), 7 onthoudingen (Frans Van
Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles
Verbeke)

BESLUIT:
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2021 wordt ten behoeve van de gemeente Hamme een jaarlijkse
algemene heffing op gezinnen geheven voor een termijn eindigend op 31 december 2021.
Artikel 2: Deze heffing is ten laste van ieder gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar is ingeschreven in
de bevolkingsbestanden van de gemeente en waarvan geen enkel lid onderworpen is aan de algemene
heffing op bedrijven en vrije beroepen.
Artikel 3: §1. Onder gezin wordt verstaan:


hetzij een persoon die gewoonlijk alleen woont;



hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebonden,
gewoonlijk éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en samen leven.

§2. De heffing wordt gevestigd ten laste van een gezinsverantwoordelijke, d.w.z. namens één van de
gezinsleden ouder dan 18 jaar, dat in het gezin eigen belangen en desgevallend die van de
medegezinsleden behartigt en zich tegenover derden als dusdanig kenbaar gemaakt heeft, optreedt of
gekend is.
Artikel 4: §1. De belasting is verschuldigd per woning of woongelegenheid, hoe dan ook genaamd, op het
grondgebied van de gemeente Hamme gelegen en door het gezin gebruikt of tot gebruik voorbehouden
als hoofdverblijf.
§2. Een woning of woongelegenheid wordt beschouwd als gelegen in de gemeente wanneer zij haar adres
heeft in de gemeente of de hoofdingang in de gemeente gelegen is.
Artikel 5: De belasting wordt bepaald op 40,00 euro per gezin.
Artikel 6: Het begonnen jaar is volledig verschuldigd, met dien verstande dat alleen de op 1 januari
bestaande toestand in aanmerking genomen wordt.
Artikel 7: Kunnen ontheffing van deze belasting bekomen:
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De gezinnen die het bewijs leveren dat de gezinsverantwoordelijke op 1 januari van het
aanslagjaar geniet van het recht op maatschappelijke integratie op basis van de wet van 26 mei
2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.



De gezinnen die het bewijs leveren dat de gezinsverantwoordelijke van het gezin op 1 januari
van het aanslagjaar geniet van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige
verzorging op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen.

Artikel 8: De heffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9: De heffing is betaalbaar binnen de twee maand na toezending van het aanslagbiljet.
Artikel 10: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 11: De heffing wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake
rijksbelastingen op de inkomsten en vervat in het wetboek van de inkomstenbelastingen (W.IB.) – 1992.
Verwijl - en moratoriumintresten zijn op deze heffing toepasselijk zoals inzake de rijksbelastingen op de
inkomsten eveneens vervat in het W.I.B. – 1992.

O.6 Activeringsheffing op onbebouwde gronden in woongebied en onbebouwde kavels - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Pachtwet van 4 november 1969.
 Decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997.
 Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Artikel 3.2.5 en volgende van het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009.
 Het gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2020 houdende vestiging van de activeringsheffing op
onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 In zitting van 19/2/2020 werd een activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden in
woongebied en onbebouwde kavels geheven. Ze is verschuldigd door de persoon die op 1
januari van het heffingsjaar eigenaar is van de bouwgrond of kavel.
 Het toezicht maakte volgende opmerkingen: "In artikel 7 van het reglement verwijst u naar
artikel 94.1 §2 van het decreet ruimtelijke ordening. Dit moet gewijzigd worden in artikel 4.2.16,
§2 VCRO. In artikel 12 van het reglement moet de bewoording “belastingplichtige” gewijzigd
worden in “belastingschuldige”. Het is de belastingschuldige die een bezwaar kan indienen en
kan vragen om gehoord te worden, niet de belastingplichtige, dit overeenkomstig artikel 9 van
het invorderingsdecreet. De belastingplichtige wordt belastingschuldige na ontvangst van de
aanslag."
 Het is wenselijk de aanslag te berekenen per vierkante meter in plaats van per meter
straatbreedte.
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STEMMING: Met 19 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Leo Van der Vorst,
Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 3 stemmen tegen (Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van
Erum), 4 onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke)

BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 een activeringsheffing geheven op
onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels.
Artikel 2: Het bedrag wordt vastgesteld op 0,60 euro per vierkante meter oppervlakte van de bouwgrond
of kavel, evenwel met een minimum aanslag van 300,00 euro per bouwgrond of kavel.
Voor het tweede opeenvolgende aanslagjaar waarin de heffing wordt gevestigd op dezelfde bouwgrond
of kavel, wordt de aanslagvoet verhoogd tot 1,20 EUR per vierkante meter oppervlakte van de
bouwgrond of kavel, met een minimale aanslag van 600,00 EUR per bouwgrond of kavel.
Voor het derde opeenvolgende aanslagjaar waarin de heffing wordt gevestigd op dezelfde bouwgrond of
kavel, wordt de aanslagvoet verhoogd tot 1,80 EUR per vierkante meter oppervlakte van de bouwgrond
of kavel, met een minimale aanslag van 900,00 EUR per bouwgrond of kavel.
Vanaf het vierde opeenvolgende aanslagjaar waarin de heffing wordt gevestigd op dezelfde bouwgrond
of kavel, wordt de aanslagvoet verhoogd tot 2,40 EUR per vierkante meter oppervlakte van de
bouwgrond of kavel, met een minimale aanslag van 1200,00 EUR per bouwgrond of kavel.
Artikel 3: De activeringsheffing is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het heffingsjaar
eigenaar is van de bouwgrond of kavel. In geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid
van eigenaar beoordeeld op de datum van de authentieke akte tot vaststelling van de overdracht. Indien
er een erfpacht of opstalrecht bestaat, is de heffing verschuldigd door de erfpachter of opstalhouder. In
geval van mede-eigendom, zijn de niet-vrijgestelde mede-eigenaars hoofdelijk gehouden tot betaling van
de verschuldigde activeringsheffing.
Artikel 4: Als niet bebouwde bouwgrond wordt beschouwd elke grond waarop de oprichting van een voor
bewoning bestemd gebouw niet is aangevat op 1 januari van het belastingsjaar.
Als niet bebouwde kavels worden beschouwd: alle kavels, als zodanig vermeld in een niet vervallen
verkavelingsvergunning, met uitzondering van deze waarop, op 1 januari van het dienstjaar waarop de
belasting betrekking heeft, de oprichting van een voor bewoning of industrie bestemd gebouw reeds
werd aangevat overeenkomstig de stedenbouwkundige hoofdbestemming van de kavel en
overeenkomstig een uitvoerbare en niet vervallen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen.
Artikel 5: Van de activeringsheffing zijn vrijgesteld:
1.

de eigenaars van één enkele onbebouwde bouwgrond in woongebied of onbebouwde kavel, bij
uitsluiting van enig ander onroerend goed gelegen in België of het buitenland. Deze vrijstelling
geldt slechts gedurende de 5 dienstjaren die volgen op de verwerving van het goed.

2.

de sociale woonorganisaties als vermeld in artikel 2 §1, eerste lid, 26°, van de Vlaamse
Wooncode;

3.

de bouwheren of verkavelaars die optreden in uitvoering van een realisatieovereenkomst Sociaal
Woonaanbod als vermeld in artikel 4.1.11, op voorwaarde dat het in artikel 4.1.13 vermelde
attest wordt verkregen;

4.

de ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwde grond of kavel per kind ten
laste;

5.

de autonome gemeentebedrijven.

Artikel 6: De activeringsheffing wordt niet geheven op bouwgronden en kavels die tijdens het heffingsjaar
niet voor bebouwing kunnen worden bestemd:
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1.

ingevolge hun inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden;

2.

ingevolge de Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs van de pacht door alle middelen
rechtens mag worden geleverd;

3.

ingevolge hun werkelijke en volledige aanwending voor land-of tuinbouw, gedurende het hele
jaar;

4.

ingevolge een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw
onmogelijk maakt;

5.

ingevolge een vreemde oorzaak die de heffingsplichtige niet kan worden toegerekend, zoals de
beperkte omvang van bouwgronden of kavels, of hun ligging, vorm of fysieke toestand.

Artikel 7: De activeringsheffing wordt opgeschort in hoofde van de houders van een in laatste
administratieve aanleg verleende verkavelingsvergunning, en dit gedurende één jaar te rekenen vanaf 1
januari van het jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg,
respectievelijk, wanneer de verkaveling werken omvat, vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar
van afgifte van het in artikel 4.2.16, §2 VCRO vermelde attest, desgevallend voor die fase van de
verkavelingsvergunning waarvoor het attest wordt verleend.
Artikel 8: Enkel de vrijstellingen zoals bepaald in artikels 5, 6 en 7 van dit reglement worden toegepast.
Artikel 9: De opname van de belastbare kavel of grond zal door de zorgen van het college van
burgemeester en schepenen gebeuren, ingevolge aangifte te doen bij middel van een door het
gemeentebestuur ter beschikking gesteld formulier dat door de belastingplichtige, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde datum moet worden ingestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden aan het gemeentebestuur
de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen voor 31 november van het
aanslagjaar.
Artikel 10: Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve ingekohierd worden.
Overtredingen op de aangifteverplichting geven aanleiding tot volgende belastingverhogingen:


eerste overtreding: ambtshalve gevestigde aanslag + 10%



tweede overtreding binnen een periode van 3 jaar: ambtshalve gevestigde aanslag + 50%



vanaf de derde overtreding binnen een periode van 5 jaar: ambtshalve gevestigde aanslag +
100%

De overtredingen op de aangifteverplichting worden vastgesteld door de ambtenaren van het
gemeentebestuur van Hamme, speciaal daartoe aangesteld door het college van burgemeester en
schepenen. De vastgestelde overtredingen worden genoteerd in processen-verbaal die bewijskracht
hebben tot het tegendeel.
De belastingverhoging wordt ingekohierd, samen met het recht.
Artikel 11: De heffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet worden betaald binnen de
twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 12: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 13: De aan deze belasting onderworpen kavels kunnen niet aangeslagen worden in de belasting op
de niet-bebouwde gronden, gelegen in het woongebied en palende aan een openbare uitgeruste weg.
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O.7 Belasting op verwaarlozing - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
 het gemeenteraadsbesluit dd. 18 december 2019 aangaande het belastingreglement op
verwaarlozing.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 Verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de gemeente moet
voorkomen en bestreden worden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te
gaan.
 Het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen wordt overgeheveld van
het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de gewestelijke registratie en heffing volledig
worden opgeheven.
 Het is wenselijk dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare patrimonium voor
wonen optimaal benut wordt.
 Het is nuttig om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van leegstand en
verwaarlozing van woningen en gebouwen.
STEMMING: Met 19 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Leo Van der Vorst,
Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 3 stemmen tegen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri
Peelman), 4 onthoudingen (Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke)

BESLUIT:
Artikel 1: Belastingstermijn en belastbare grondslag
§1. Er wordt voor het jaar 2021 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die,
gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk register van
verwaarloosde woningen en gebouwen.
§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw
gedurende twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het gemeentelijk register van verwaarloosde
woningen en gebouwen.
Zolang de woning of het gebouw niet is geschrapt uit dit register, blijft de belasting verschuldigd bij het
verstrijken van elke opeenvolgende periode van twaalf maanden.
Artikel 2: Belastingplichtige
§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde op de verwaarloosde woning of het
verwaarloosd gebouw op de verjaardag van de registratiedatum.
§2. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot betaling van de
totale belastingschuld.
Artikel 3: Tarief van de belasting
De belasting bedraagt:


1250 euro voor een woning;
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1250 euro voor een gebouw;

Voor het tweede opeenvolgende aanslagjaar waarin de heffing wordt gevestigd op hetzelfde gebouw of
dezelfde woning, wordt de aanslagvoet verhoogd tot 2500,00 euro voor een woning en 2500,00 euro
voor een gebouw.

Voor het derde opeenvolgende aanslagjaar waarin de heffing wordt gevestigd op hetzelfde gebouw of
dezelfde woning, wordt de aanslagvoet verhoogd tot 3750,00 euro voor een woning en 3750,00 euro
voor een gebouw.

Vanaf het vierde opeenvolgende aanslagjaar waarin de heffing wordt gevestigd op hetzelfde gebouw of
dezelfde woning, wordt de aanslagvoet verhoogd tot 5000,00 euro voor een woning en 5000,00 euro
voor een gebouw.
Artikel 4: Vrijstelling
4.1 De belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurig verblijf
werd opgenomen in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis. Het bewijs van het langdurig
verblijf wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening, de instelling of het ziekenhuis waar de
belastingplichtige verblijft. De vrijstelling geldt voor een periode van maximum drie jaar, volgend op de
datum van opname van de belastingplichtige. De vrijstelling geldt uitsluitend voor de woning, kamer of
overige woongelegenheid die laatst bewoond werd door de belastingplichtige voor de opname in de
erkende ouderenvoorziening, de psychiatrische instelling of het ziekenhuis.
4.2 De belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de
woning, kamer of overige woongelegenheid, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor
het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling wordt automatisch
toegekend op basis van het attest dat door de instrumenterende notaris dient te worden afgeleverd aan
de administratie, binnen 7 dagen na het verlijden van de verkoopsakte en gaat in op datum van het
verlijden van de verkoopsakte. Deze vrijstelling geldt niet indien het zakelijk recht werd verkregen
ingevolge:


Overdracht aan vennootschappen die door de overdrager rechtstreeks of onrechtstreeks in
rechten of in feiten gecontroleerd;



Overdracht ingevolge fusie, splitsing of andere overgang ten algemene titel;

4.3 De belastingplichtige die eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige overige
woongelegenheid en die de geïnventariseerde woning zelf bewoont. De vrijstelling geldt alleen voor
woningen, voor een periode van maximum drie jaar, volgend op de datum van opname in het register van
verwaarloosde woningen.
4.4 Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning:
a.

Gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan.

b.

Geen voorwerp meer kan uitmaken van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld.

c.

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

d.

Gerenoveerd wordt mits het uitvoeren van vergunningsplichtige werken. Een woning of gebouw
wordt gerenoveerd als een niet vervallen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden gevolgd door vervangingsbouw,
een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden aanvraag voor een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handelingen opgemaakt door de gemeentelijke omgevingsambtenaar
voorgelegd wordt. De renovatie moet betrekking hebben op de woonfunctie van het
desbetreffende gebouw of woning. Deze vrijstelling geldt slechts gedurende een termijn van drie
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jaar, volgend op de datum van de aflevering van de stedenbouwkundige vergunning. Deze
vrijstelling kan slechts eenmalig toegekend worden en kan niet verlengd worden, zelfs niet op
basis van een nieuwe stedenbouwkundige vergunning.
e.

Gerenoveerd wordt mits het uitvoeren van niet-vergunningsplichtige werken. Om voor deze
renovatiewerken een vrijstelling te kunnen genieten dient de zakelijk gerechtigde een
renovatienota in zoals beschreven in artikel 1.12° bij het college van burgemeester en
schepenen. Een onderzoek ter plaatse door de gemachtigde ambtenaar volgt verplicht. De
vrijstelling is slechts geldig voor 1 kalenderjaar, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring van
de renovatienota. Mits tijdige aanvraag kan deze vrijstelling tot 2 keer toe 1 kalenderjaar
aaneensluitend verlengd worden. De aanvraag tot verlenging moet aantonen welke vooruitgang
geboekt werd bij de renovatie. Dit zal ook steeds gepaard gaan met een onderzoek ter plaatse
door de gemachtigde ambtenaar. Indien geen vooruitgang kan worden vastgesteld zal de
verlenging niet worden toegekend. Indien er geen verlenging wordt aangevraagd verliest men
het recht op verdere vrijstelling voor dit type renovatie.
Indien men tijdens de toegekende vrijstellingsperiode alsnog een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden gevolgd door
vervangingsbouw bekomt, kan de lopende vrijstelling, mits aanvraag, omgezet worden naar 3
jaar vanaf de datum van toekenning van de vergunning zoals bedoeld in artikel 6.3.d),
verminderd door de reeds genoten vrijstelling voor renovatiewerken voor nietvergunningsplichtige werken.

f.

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.

g.

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.

h.

Gebouwen die gedurende minstens 3 aaneensluitende maanden worden aangewend als
economische pop-up activiteit, met dien verstande dat de pop-up activiteit niet strijdig is met de
voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen
van aanleg en verkavelingen. De gemeentelijke dienst lokale economie dient bij dergelijke
aanvraag om vrijstelling advies te verlenen. De vrijstelling is slechts geldig voor het aanslagjaar
waarin de pop-up activiteit plaats vindt.

Artikel 5: Inkohiering
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt
door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6: Betalingstermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 7: Bezwaar
De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester
en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag.
.

O.8 Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers, studentenkamers en overige
woongelegenheden - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende de belasting op de leegstand van
gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden.
 Kamerdecreet, en latere wijziging door het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse
Wooncode, hoofdstuk 3, art. 6, 10°bis.
 Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen.
 Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna decreet gronden pandenbeleid genoemd en latere wijzigingen.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels 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.
 Het gemeentelijk heffingsreglement op tweede verblijven zoals bepaald in de
gemeenteraadszitting van 18 december 2019.
 Het gemeentelijk reglement betreffende het opmaken van een leegstandsregister voor
woningen en gebouwen bepaald in de gemeenteraadszitting van 20 december 2017.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 De langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en
bestreden worden.
STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 3 stemmen
tegen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman), 1 onthouding (Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: Algemene bepalingen
Er wordt voor het aanslagjaar 2021 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de woningen, kamers,
gebouwen en overige woongelegenheden die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn
opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister, te rekenen vanaf datum van eerste registratie.
Het leegstandsregister wordt opgemaakt en bijgehouden overeenkomstig artikel 2.2.6 van het decreet
grond- en pandenbeleid en het gemeentelijk reglement inzake leegstaande gebouwen, woningen, kamers
en overige woongelegenheden.
Artikel 2: Definities
2.1 De definities uit het gemeentelijk reglement betreffende het opmaken van een leegstandsregister
voor woningen en gebouwen van 20/12/2017 zijn van toepassing voor dit reglement.
2.2 De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en pandenbeleid zijn
toepasselijk, evenals de andere definities van artikel 1.2 van het decreet grond- en pandenbeleid.
2.3 Leegstaande gebouwen zijn gebouwen zoals omschreven in artikel 2.2.6 van het decreet grond- en
pandenbeleid.
2.4 Leegstaande woningen zijn woningen zoals omschreven in artikel 2.2.6 van het decreet grond- en
pandenbeleid.
2.5 Een ramp is een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk recht en
die het onroerend goed dermate beschadigt dat het gebruik onmogelijk is. Voorbeelden zijn ernstige
brand, gasontploffing, overstroming, hevige storm, …
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2.6 Een renovatienota is een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota die door het college van
burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd en waarin minstens volgende elementen zijn
opgenomen:
a.

een overzicht van de voorgenomen werken;

b.

een gedetailleerd tijdschema waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal 24 maanden de
woning bewoonbaar wordt gemaakt;

c.

bestekken en/of facturen met betrekking tot de voorgenomen werken;

d.

fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren onderdelen;

e.

indien van toepassing het akkoord van alle mede-eigenaars.

2.7 Een sociale woonorganisatie is een organisatie, vermeld in artikel 2 § 1, eerste lid, 26° van de Vlaamse
Wooncode; een sociale huisvestingsmaatschappij, het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, een
sociaal verhuurkantoor of een huurdersorganisatie.
Artikel 3:
3.1 De belasting voor een leegstaande woning, kamer, overige woongelegenheid of een leegstaand
gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning, kamer, overige
woongelegenheid of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden vanaf de initiële
inventarisatiedatum is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
3.2 Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning, kamer of overige woongelegenheid niet uit
het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn
van twaalf maanden verstrijkt.
Artikel 4:
4.1 De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het leegstaande
gebouw of leegstaande woning, kamer of overige woongelegenheid op het ogenblik dat de belasting van
het aanslagjaar verschuldigd wordt.
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de
houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de
belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.
4.2 Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.
4.3 De overdrager van het zakelijk recht moet de verkrijger ervan in kennis stellen dat het goed is
opgenomen in het leegstandsregister.
Artikel 5:
5.1 De belasting bedraagt:


€ 1.250,00 voor een gebouw of woonhuis;



€ 100,00 voor individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het Kamerdecreet, en
latere wijziging door het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, hoofdstuk 3,
art. 6, 10°bis;



€ 650,00 voor elke overige woongelegenheid.

Voor het tweede opeenvolgende aanslagjaar waarin de heffing wordt gevestigd op hetzelfde gebouw of
woonhuis, dezelfde individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het Kamerdecreet, en
latere wijziging door het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, hoofdstuk 3, art. 6,
10°bis of voor elke dezelfde overige woongelegenheid wordt het bedrag van de belasting vastgesteld op:


€ 2500,00 voor een gebouw of woonhuis;
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€ 200,00 voor individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het Kamerdecreet, en
latere wijziging door het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, hoofdstuk 3,
art. 6, 10°bis;



€ 1300,00 voor elke overige woongelegenheid.

Voor het derde opeenvolgende aanslagjaar waarin de heffing wordt gevestigd op hetzelfde gebouw of
woonhuis, dezelfde individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het Kamerdecreet, en
latere wijziging door het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, hoofdstuk 3, art. 6,
10°bis of voor elke dezelfde overige woongelegenheid wordt het bedrag van de belasting vastgesteld op:


€ 3750,00 voor een gebouw of woonhuis;



€ 300,00 voor individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het Kamerdecreet, en
latere wijziging door het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, hoofdstuk 3,
art. 6, 10°bis;



€ 1950,00 voor elke overige woongelegenheid.

Vanaf het vierde opeenvolgende aanslagjaar waarin de heffing wordt gevestigd op hetzelfde gebouw of
woonhuis, dezelfde individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het Kamerdecreet, en
latere wijziging door het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, hoofdstuk 3, art. 6,
10°bis of voor elke dezelfde overige woongelegenheid wordt het bedrag van de belasting vastgesteld op:


€ 5000,00 voor een gebouw of woonhuis;



€ 400,00 voor individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het Kamerdecreet, en
latere wijziging door het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, hoofdstuk 3,
art. 6, 10°bis;



€ 2600,00 voor elke overige woongelegenheid.

5.2 Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een gebouw of woning op de inventaris staat, wordt
herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of de woning.
Artikel 6: Vrijstellingen
6.1 Aanvraag vrijstelling:
De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling van de belasting moet hiervoor
zelf schriftelijk het aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
6.2 Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld:
a.

De belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurig
verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis. Het bewijs van het
langdurig verblijf wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening, de instelling of het
ziekenhuis waar de belastingplichtige verblijft. De vrijstelling geldt voor een periode van
maximum drie jaar, volgend op de datum van opname van de belastingplichtige. De vrijstelling
geldt uitsluitend voor de woning, kamer of overige woongelegenheid die laatst bewoond werd
door de belastingplichtige voor de opname in de erkende ouderenvoorziening, de psychiatrische
instelling of het ziekenhuis.

b.

De belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de
woning, kamer of overige woongelegenheid, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts
geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling
wordt automatisch toegekend op basis van het attest dat door de instrumenterende notaris
dient te worden afgeleverd aan de administratie, binnen 7 dagen na het verlijden van de
verkoopsakte en gaat in op datum van het verlijden van de verkoopsakte. Deze vrijstelling geldt
niet indien het zakelijk recht werd verkregen ingevolge:
o

Overdracht aan vennootschappen die door de overdrager rechtstreeks of
onrechtstreeks in rechten of in feiten gecontroleerd;
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o

Overdracht ingevolge fusie, splitsing of andere overgang ten algemene titel.

6.3 Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning:
a.

Gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan.

b.

Geen voorwerp meer kan uitmaken van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld.

c.

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

d.

Onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van een
strafrechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt tot één jaar na
het aflopen van de verzegeling of het betredingsverbod.

e.

Gerenoveerd wordt mits het uitvoeren van vergunningsplichtige werken. Een woning of gebouw
wordt gerenoveerd als een niet vervallenomgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden gevolgd door vervangingsbouw,
een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning opgemaakt door de gemeentelijke omgevingsambtenaar voorgelegd wordt. De
renovatie moet betrekking hebben op de woonfunctie van het desbetreffende gebouw of
woning. Deze vrijstelling geldt slechts gedurende een termijn van drie jaar, volgend op de datum
van de aflevering van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Deze
vrijstelling kan slechts eenmalig toegekend worden en kan niet verlengd worden, zelfs niet op
basis van een nieuwe omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

f.

Gerenoveerd wordt mits het uitvoeren van niet-vergunningsplichtige werken. Om voor deze
renovatiewerken een vrijstelling te kunnen genieten dient de zakelijk gerechtigde een
renovatienota zoals beschreven in artikel 2.6 in bij het college van burgemeester en schepenen.
Een onderzoek ter plaatse door de gemachtigde ambtenaar volgt verplicht. De vrijstelling is
slechts geldig voor 1 kalenderjaar, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring van de
renovatienota. Mits tijdige aanvraag kan deze vrijstelling tot 2 keer toe 1 kalenderjaar
aaneensluitend verlengd worden. De aanvraag tot verlenging moet aantonen welke vooruitgang
geboekt werd bij de renovatie. Dit zal ook steeds gepaard gaan met een onderzoek ter plaatse
door de gemachtigde ambtenaar. Indien geen vooruitgang kan worden vastgesteld zal de
verlenging niet worden toegekend. Indien er geen verlenging wordt aangevraagd verliest men
het recht op verdere vrijstelling voor dit type renovatie.
Indien men tijdens de toegekende vrijstellingsperiode alsnog een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden gevolgd door
vervangingsbouw bekomt kan de lopende vrijstelling, mits aanvraag, omgezet worden naar 3 jaar
vanaf de datum van toekenning van de vergunning zoals bedoeld in artikel 6.3.e), verminderd
door de reeds genoten vrijstelling voor renovatiewerken voor niet-vergunningsplichtige werken.

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.

i.

Gebouwen die gedurende minstens 3 aaneensluitende maanden worden aangewend als
economische pop-up activiteit, met dien verstande dat de pop-up activiteit niet strijdig is met de
voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen
van aanleg en verkavelingen. De gemeentelijke dienst lokale economie dient bij dergelijke
aanvraag om vrijstelling advies te verlenen. De vrijstelling is slechts geldig voor het aanslagjaar
waarin de termijnvoorwaarde van 3 aaneensluitende maanden eindigt.
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De nieuwe vrijstellingsmaatregelen kunnen enkel toegepast worden voor nieuw opgestarte dossiers.
Lopende vrijstellingen kunnen hun termijn uitlopen. Lopende vrijstellingen voor renovatiewerken op basis
van een renovatienota kunnen in geen geval verlengd worden zoals bedoeld in punt 6.3 f.
Artikel 7: De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 9: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 10: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de
bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis
van het wetboek de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit
Wetboek van toepassing voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 11: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake de
rijksbelastingen op de inkomsten.

O.9 Belasting op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente
uitgevoerde werken - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende de belasting op ambtshalve door
de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente uitgevoerde werken.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.
 Het is billijk om de kosten gemaakt door de gemeente of door derden in opdracht van de
gemeente, voor derden uitgevoerde werken terug te vorderen.
STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt voor een periode ingaand op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2021 een
kohierbelasting geheven om de kosten op ambtshalve door de gemeente of door derden in opdracht van
de gemeente, voor derden uitgevoerde werken, terug te vorderen.
Artikel 2: De belasting is verschuldigd door de perso(o)n(en): natuurlijke of rechtspersonen die – na
ingebrekestelling – nalaten te voldoen aan de hen opgelegde verplichtingen opgenomen in een wet,
decreet, reglementaire bepaling of zelfs gemeentelijke vergunning of gemeentelijke verordening. Een
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ingebrekestelling is niet vereist indien er sprake is van onmiddellijk gevaar. In geval twee of meer
natuurlijke of rechtspersonen nalatig zijn, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
Artikel 3: De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1. Voor de inzet van gemeentepersoneel:


titularis schaal D/E: € 17,53 per uur



titularis schaal C/D: € 19,88 per uur



titularis schaal B: € 27,17 per uur



titularis schaal A: € 34,81 per uur



Ieder begonnen uur telt voor een volledig uur

2. Ingezet materieel/prestaties:
a. Voertuigen (vergoeding per begonnen uur):


Personenauto: € 6,00



Bestelwagen (tot 0,75 ton): € 12,00



Lichte vrachtwagen (0,75 tot 3,5 ton): € 19,00



Vrachtwagen (meer dan 3,5 ton): € 37,00



Veegmachine: € 35,00



Kleine tractor + aanhangwagen: € 37,00



Grote tractor + aanhangwagen: € 50,00



Minigraafmachine: € 25,00



Grote graafmachine: € 35,00

b. Gereedschappen (vergoeding per begonnen uur):


Eigen gereedschap: € 10,00 per ingezette machine werkend op een elektrische of
ontploffingsmotor



Ontstoppingsmachine: € 50,00



Stroomgenerator: € 25,00



Compressor met breekhamer van 10 kg: € 25,00



Kleine landbouwmachines: € 20,00



Gehuurd materieel: indien het bestuur beroep dient te doen op het huren van materieel om de
werken uit te voeren, dan wordt de kostprijs van deze huur doorgerekend aan de belasting
plichtige(n). De kostprijs wordt bepaald aan de hand van de factuur voor huur van het materieel.

c. Tijdelijke verkeerssignalisatie:
Per bord/baken/hek (inclusief steunen en voeten):


Periodes van minder dan 7 dagen: € 1,00 per stuk per dag



Periodes langer dan 1 week: € 15,00 per begonnen week

3. Verwerkte materialen:
Worden aan kostprijs doorgerekend aan de belastingplichtige(n). De kostprijs wordt bepaald aan de hand
van een recente factuur van aankoop van het materiaal door ons bestuur.
4. Inzet van derden bij de uitvoering van de gevraagde prestatie(s):
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Worden aan kostprijs doorgerekend aan de belastingplichtige(n). De uiteindelijke kostprijs van de
prestatie(s) wordt bepaald aan de hand van de factuur die ons bestuur ontvangt van de derdeondernemer.
Artikel 4: De kohieren inzake gemeentebelastingen worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten
laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar, door het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente.
Artikel 5: De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 6: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

O.10
Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende de belasting op de huis-aanhuisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter.
OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.
 De huis-aan-huis verspreiding van reclamebladen brengt een enorm volume papier met zich
mee, hetgeen de ophaal ervan aanzienlijk verzwaart.
 De huis-aan-huis verspreiding van reclamebladen werkt ook de vervuiling van de openbare
wegen in de hand door rondslingerend papier.
STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt voor een termijn ingaande op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2021 een
gemeentebelasting gevestigd op de voor de bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van nietgeadresseerde drukwerken met handelskarakter.
Artikel 2: Onder verspreiding aan huis wordt verstaan op het grondgebied van de gemeente (of een deel
ervan) achterlaten van drukwerk zonder adressering in de brievenbussen en zonder initiatief van de
bestemmeling.
Onder drukwerk met handelskarakter wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te
geven aan commerciële activiteiten, handelszaken en merknamen, en die erop gericht is de potentiële
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klant er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder tegen
betaling.
Artikel 3: De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf aan
de drukker om te drukken.
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan of niet gekend is, wordt de belasting gevestigd lastens
de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt vermeld.
De drukker en de fysieke persoon of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem
het drukwerk wordt verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 4: De belasting wordt vastgesteld op:


0,0025 EUR per blad per verspreid exemplaar voor alle drukwerken van 1 tot 4 bladen en tot
maximum A4-formaat



0,02 EUR per verspreid exemplaar voor alle drukwerken vanaf 5 bladen en tot maximum A4formaat

Grotere formaten worden omgerekend naar A4-formaat.
Artikel 5: Van de belasting is vrijgesteld de verspreiding van drukwerken waarvan de bedrukte
oppervlakte voor 50% of meer ingenomen wordt door tekst en/of afbeelding zonder handelskarakter.
Artikel 6: Van de belasting zijn eveneens vrijgesteld:


sportverenigingen zonder winstoogmerk, voor zover ze sociale of culturele doeleinden hebben



plaatselijke culturele verenigingen voor zover ze folders uitgeven voor eigen organisaties



publiciteit gevoerd door vormingsinstellingen en plaatselijke onderwijsinstellingen

Artikel 7: De belastingplichtige is gehouden ten minste 24 uren voor de verspreiding van het drukwerk
hiervan aangifte te doen aan het gemeentebestuur. Hierbij dient de belastingplichtige een blanco
specimen van het te verspreiden drukwerk, een verklaring van het aantal exemplaren en een overzicht
van de straten waar de folder zal bedeeld worden, ter beschikking te stellen.
Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor een periode van
hoogstens 12 maanden.
Artikel 8: Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte kan de belasting ambtshalve gevestigd
worden volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van
bezwaar en beroep. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het
college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de
motieven om gebruik te maken van deze procedure - de elementen waarop de aanslag gebaseerd is
evenals de wijze van bepalingen van deze elementen en het bedrag van de belasting. De
belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van de verzending van
de betekening om zijn opmerkingen voor te dragen.
Artikel 9: De bij artikel 8 van dit reglement ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een
bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 10: De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 11: De kohieren worden door de financieel beheerder ingevorderd.
Artikel 12: De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 13: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
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O.11
Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van
bouwwerken, onderhouds- en instandhoudingswerken en andere werken die het innemen van het
openbaar domein vereisen - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende de belasting op tijdelijke privatisering
van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouw- en/of afbraakwerken.
 Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 Het gebruik van het openbaar domein bij bouw- en/of afbraakwerken vormt hinder voor het
verkeer .
 Het is daarom aangewezen een belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein
bij het uitvoeren van bouw- en/of afbraakwerken te behouden.
 Bij de praktische toepassing van dergelijke belasting bij andere gemeentebesturen is gebleken
dat er vaak discussie bestaat over de juiste periode van de inname van het openbaar domein.
Echter, dit valt moeilijk te controleren zodat beter wordt geopteerd voor een tarief per 15
kalenderdagen.
 Gelet op de digitalisering van de aanvraag.
 Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt voor het aanslagjaar 2021 een gemeentebelasting gevestigd op de tijdelijke
privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouw–, verbouw- en /of afbraakwerken.
Artikel 2: De belasting is verschuldigd voor:
1° het plaatsen van materiaal, materieel en voertuigen, die nodig zijn voor de uitvoering van de geplande
werken. De oppervlakte die in aanmerking wordt genomen, is diegene van de rechthoek die rond het
voorwerp of de groep voorwerpen, die de openbare weg innemen, kan getrokken worden.
2° het afsluiten of laten afsluiten van een deel van het openbaar domein.
Artikel 3: §1. De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de machtiging tot inneming van het
openbaar domein.
§2. De aannemer van de werken, de eigenaar, de huurder, de bewoner, de bouwheer, de architect of alle
andere personen die bij de privatisering betrokken partij zijn, zijn hoofdelijk gehouden tot het betalen van
de belasting.
Artikel 4: De belasting wordt vastgesteld als volgt:
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voor de eerste 15 kalenderdagen: vrijstelling;



van de 16e tot de 45e kalenderdag: 3,00 euro/m²;



vanaf de 46e kalenderdag: 6,00 euro/m² per periode van 15 kalenderdagen.

Delen van een m² worden als een volledige m² beschouwd;
De belasting is ondeelbaar en steeds voor een ganse periode van 15 kalenderdagen verschuldigd.
Artikel 5: Van de belasting zijn vrijgesteld de tijdelijke privatiseringen in opdracht van instellingen die
ingevolge bijzondere wetten vrijgesteld zijn van alle gemeentelijke belastingen.
Artikel 6: §1. De aanvraag tot inname van het openbaar domein dient online ingediend te worden via het
e-loket binnen de hierna vermelde termijnen:


Innames met geen of beperkte impact op het verkeersverloop: minimum 3 werkdagen
voorafgaand aan de inname van de openbare ruimte.

In bovenstaande gevallen is enkel een beslissing van de gemachtigd ambtenaar nodig.


Elke andere inname: minimum 20 werkdagen voorafgaand aan de inname van de openbare
ruimte.

In deze laatste gevallen is een beslissing van het college van burgemeester en schepenen nodig.
§ 2. Naar aanleiding van deze aangifte wordt aan de belastingplichtige een vergunning afgeleverd voor de
privatisering van het openbaar domein. Deze vergunning dient verplicht geafficheerd te worden op de
plaats waar de inname van het openbaar domein gebeurt.
§ 3. Deze aangifte geldt tevens als fiscale aangifte.
Artikel 7: Bij innames zonder vergunning vervalt de vrijstelling van de eerste 15 kalenderdagen en wordt
deze vrijstelling vervangen door een belasting van 9,00 euro per m².
Artikel 8: Vooraleer de vergunning wordt afgeleverd is de belastingplichtige verplicht een bedrag gelijk
aan de vermoedelijke belasting in bewaring te geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het in
bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbelasting worden geboekt en ten
opzichte van de belastingplichtige met een kwitantie worden bevestigd nadat de inname is
beëindigd. Betaalde bedragen zijn niet terugvorderbaar.
Artikel 9: Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingekohierd en is
ze eisbaar overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging,
de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 10: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

O.12

Belasting op drijfkracht en vermogen van motoren - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 houdende het belastingreglement op
drijfkracht en vermogen van motoren.
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Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.

OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.
STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: §1. Er wordt voor een periode ingaand op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2021
een gemeentebelasting van 9 EUR per eenheid en per breuk van KW gevestigd op de motoren gebruikt
voor nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden, evenals op deze gebruikt door de beoefenaars van
vrije beroepen, ongeacht de krachtbron welke deze in beweging brengt, vanaf een globale capaciteit van
18,38 KW.
§2. De belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de exploitatie van zijn
inrichting of van haar bijgebouwen gebruikt. Dienen als bijgebouw van een inrichting beschouwd te
worden: iedere instelling of onderneming, iedere werf van om het even welke aard, die gedurende een
ononderbroken tijdvak van minstens drie maanden op het grondgebied van de gemeente gevestigd is.
§3. Voor de motoren, gebruikt voor een zoals in vorige paragraaf bedoeld en op het grondgebied van een
andere gemeente overgebracht bijgebouw, is geen gemeentebelasting verschuldigd voor het tijdvak van
het gebruik in de andere gemeente.
§4. Wanneer, hetzij een inrichting, hetzij een zoals hierboven bedoeld bijgebouw, geregeld en duurzaam
een verplaatsbare motor gebruikt voor de verbinding met één of meer bijgebouwen, of met een
verkeersweg, is daarvoor de belasting enkel verschuldigd, indien hetzij de inrichting zelf, hetzij het
voornaamste bijgebouw in de gemeente gevestigd is.
Artikel 2: De kracht van de hydraulische toestellen wordt uitgedrukt in KWh.
Artikel 3: De belasting wordt niet geheven op:
1.

de (reserve) motor die gans het jaar dat onmiddellijk aan het belastingjaar voorafgaat niet werd
gebruikt; deze non-activiteit moet blijken uit desbetreffende, om de drie maanden te
hernieuwen, schriftelijke berichten aan het gemeentebestuur, zoals voorzien bij artikel 6 van dit
reglement. Wat het eerste jaar van de belastingheffing aangaat, is het bewijs van non-activiteit
evenwel met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren;

2.

de motor gebruikt voor het aandrijven van een voertuig dat onder de verkeersbelasting valt of
speciaal van deze belasting is vrijgesteld;

3.

de motor van een draagbaar toestel;

4.

de motor die een elektrische generator drijft, voor het gedeelte van zijn vermogen dat
overeenstemt met dat benodigd voor het drijven van een generator;

5.

de door de perslucht aangedreven motor;

6.

de motorkracht welke uitsluitend gebruikt wordt voor toestellen tot bemaling;

7.

de motoren van vaartuigen dienende voor het transport van goederen, alsmede deze aan boord
van bedoelde vaartuigen gebruikt.

Artikel 4: Iedere belastingplichtige, houder van in of buiten werking zijnde motoren, waarvan hij al dan
niet eigenaar is, moet er aangifte van doen door middel van het formulier dat hem ten huize zal besteld
worden door het gemeentebestuur. De belastingplichtige die het formulier niet zou ontvangen hebben
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moet deze aangifte spontaan doen binnen dezelfde termijn(en). Ook de kracht van de volgens artikel 3
van dit reglement, onbelastbare motoren dient te worden aangegeven.
Artikel 5: §1. De verdwijning of het definitief buiten gebruik stellen in de loop van het jaar voorafgaand
aan het aanslagjaar van een belastbare motor, brengt een belastingvermindering met zich mee. Deze
vermindering gaat in vanaf de maand volgend op het bericht, gezonden aan het gemeentebestuur,
betreffende de verdwijning of het buiten gebruik stellen.
§2. Het stilleggen van een ononderbroken tijdvak gelijk aan of groter dan een maand, met uitzondering
van de jaarlijks verplichte vakantieperiode, geeft aanleiding tot een belastingvermindering in verhouding
tot het aantal maanden dat het toestel gedurende het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar
ononderbroken buiten werking is geweest. Met een inactiviteit voor een duur van één maand wordt
gelijkgesteld de activiteit die beperkt is tot één dag op vier weken of één week werk na vier weken
inactiviteit in de bedrijven die met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een akkoord hebben
aangegaan inzake de activiteitsvermindering om een massaal ontslag van personeel te voorkomen.
§3. Om deze evenredige vermindering te kunnen genieten moet de belanghebbende aan het
gemeentebestuur schriftelijk bericht gegeven hebben van de dag waarop de motor stilligt en na de dag
waarop hij terug in werking wordt gesteld. Een ontvangstbewijs zal aan de belanghebbende worden
afgeleverd.
Dit bericht moet om de drie maanden hernieuwd worden. De vermindering van belasting geldt van de
maand af volgende op de datum van ontvangst van het bericht van stillegging tot de maand volgend op
deze van wederinwerkingstelling.
De berichtgeving is van substantiële aard en op straffe van verval voorgeschreven.
§4. Wat het eerste jaar van belastingheffing aangaat, is het bewijs van tijdelijke non-activiteit of van de
definitieve buiten gebruikstelling nochtans met alle mogelijke rechtsmiddelen te leveren.
Indien vastgesteld wordt dat de motor werkt voor het geven van het bericht van wederinwerkingstelling,
zal geen vermindering toegestaan worden, hoelang de stillegging ook heeft geduurd.
Artikel 6: De belasting wordt gevestigd op grond van belastbare motorenkracht tijdens het jaar
voorafgaand aan het aanslagjaar. Ze wordt berekend per maand en elk gedeelte ervan wordt voor een
volledige maand geteld. Indien een motor evenwel tijdens dezelfde maand belastbaar is in verschillende
gemeenten, is de belasting verschuldigd aan de gemeente met het grootste aantal dagen gebruik.
Is dit aantal gelijk dan wordt de belasting evenredig per halve maand verdeeld.
Een motor die voor de eerste maal in werking wordt gesteld, is belastbaar vanaf de volgende maand.
Artikel 7: Bij staking van bedrijfsactiviteiten op het grondgebied van de gemeente in de loop van het
belastingjaar om welke reden ook, wordt bij afwijking van bepaalde in voorafgaand artikel, een
bijzondere, eventueel bijkomende, aanslag gevestigd, berekend op basis van de motoren tijdens voren
bedoeld jaargedeelte of jaar gebruikt en verbonden aan het jaar waarin de staking van de
bedrijfsactiviteiten plaats heeft.
De belastingplichtigen die onder de toepassing van deze bepaling vallen zijn verplicht, uiterlijk acht dagen
na de staking van de bedrijfsactiviteiten, hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur.
Artikel 8: De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
De kennisgeving van aanslagbiljet aan de belastingplichtige gebeurt onverwijld na de
uitvoerbaarverklaring van het kohier.
Artikel 10: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
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O.13
Belasting op het openen van straten, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 houdende de gemeentebelasting op het
openen, verbreden, verlengen of rechttrekken van straten.
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt voor een termijn ingaand op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2021, een
belasting geheven overeenkomstig de beschikkingen van de onderhavige verordening op het openen,
verbreden, verlengen of rechttrekken van straten.
Artikel 2: Deze belasting is verschuldigd door alle eigenaars of gelijkgestelde wier onroerende goederen
palen aan verkeerswegen welke tijdens de heffingstermijn van deze verordening en op kosten van de
gemeente zullen geopend, verbreed, verlengd of rechtgetrokken worden.
Artikel 3: §1. De belasting bezwaart de eigendom. Zij is verschuldigd door de bezitter, zoals inzake
onroerende voorheffing.
Zij is voor het ganse jaar verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is
van het aangeslagen goed.
§2. Wat het eerste belastingjaar aangaat zal de taks nochtans verschuldigd zijn door de bezitter van het
betrokken onroerend goed op het ogenblik van de volledige verwerving der nodige gronden of van de
voltooiing der werken. Deze voltooiing wordt bepaald door het proces – verbaal en vastgesteld bij besluit
van het college van burgemeester en schepenen.
§3. Het eerste dienstjaar van de belasting stemt overeen met het kalenderjaar, tijdens hetwelk het werk
zal voltooid zijn (in voorkomend geval voorlopige aanvaarding) of de grondverwervingen volledig
doorgevoerd.
§4. Wanneer het werk echter slechts voltooid wordt (voorlopige aanvaarding) of de grondverwervingen
volledig doorgevoerd worden tijdens het laatste kwartaal van een kalenderjaar, zal het eerste dienstjaar
van de belasting overeenstemmen met het eerste daaropvolgend kalenderjaar.
§5. In geval van eigendomsoverdracht is de nieuwe eigenaar de taks verschuldigd, te rekenen van 1
januari die volgt op de datum van de akte die hem de eigendom toekent.
§6. Ingeval de eigendom nochtans belast is met recht van erfpacht of opstal, zal de belasting eisbaar zijn
van de bezitter, ten titel van erfpacht of opstal.
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Artikel 4: De opbrengst van de belasting zal in principe gelijk zijn aan de intrest en de aflossing van het
gebruikte kapitaal.
Aflossingstermijn en intrestvoet zijn in principe dezelfde als voor de lening door de gemeente aangegaan
tot financiering van de grondverwervingen en (of) de werken.
Ingeval de gemeente de uitgaven met eigen middelen financiert zal het verschuldigde kapitaal met tien
jaarlijkse afkortingen worden afbetaald.
In dit geval zal de intrest aan marktwaarde worden aangerekend voor de leningen met
terugbetalingstermijn van 10 jaar.
De schuldenaar van de belasting kan zich nochtans ontmaken van de betaling van jaarlijkse belasting:
1.

Hetzij door zijn globaal aandeel ineens te vereffenen.
In dit geval dient hij daartoe een schriftelijk ter post aangetekende aanvraag te richten tot het
gemeentebestuur binnen de maand volgend op het hem tegen ontvangstbewijs afgeleverd
bericht waarbij hem het beëindigen van de grondverwervingen en/of de werken, alsmede het
door hem verschuldigd aandeel wordt bekend gemaakt.

2.

Hetzij na één of meerdere jaarlijkse afkortingen betaald te hebben het saldo van de
overblijvende belastingschuld ineens af te betalen.
In dit geval moet hij daartoe een schriftelijk ter post aangetekende aanvraag richten tot het
gemeentebestuur vóór 1 januari van het dienstjaar, waarin hij de betaling van de jaarlijkse
afkortingen zou willen staken.

Belastingbedragen van 50 EUR in min moeten steeds in éénmaal worden afbetaald.
Artikel 5: De globale waarde van de aangeworven percelen grond voor het openen, verbreden, verlengen
of rechttrekken van straten door de gemeente, of voor haar rekening uitgevoerd, zal aan de gemeente
terugbetaald worden door de aanpalende eigenaars door middel van een belasting, genaamd
‘openingstaks’.
Artikel 6: De eenheid van deze belasting zal vastgesteld worden door de globale prijs van de verworven
percelen grond, afgezien van de waarde van de gebouwen, die er zich gebeurlijk op bevonden, te delen
door de totale lengte van de boordeigendommen aan weerszijden van de weg op de rooilijn.
De belasting, door de aanpalende eigenaars verschuldigd, wordt verrekend pro-rata van het aantal
strekkende meter eigendom op de rooilijn gemeten.
Nochtans, zo de weg gemeen is met een andere gemeente, zal de deling geschieden door de totale lengte
der eigendommen, uitsluitend aan de zijde van Hamme.
De belasting mag niet meer dan 6 m² per strekkende meter van het goed aan de rooilijn treffen.
Artikel 7: De belasting wordt uitgesteld:
1.

Wanneer de huidige belastingplichtige vrijgesteld is ingevolge de wetten en besluiten.

2.

Voor de terreinen waarop het niet mogelijk is, of ingevolge overheidsbeslissing, niet toegelaten
is te bouwen.
Het bouwverbod moet een algemeen en absoluut karakter hebben.
Het uitstel wordt niet toegepast of wordt opgeheven:

a.

zo er gelijk welk bouwwerk, al ware het slechts een afsluitingsmuur, opgericht wordt.

b.

zo de toestand, die aanleiding heeft gegeven tot het uitstel, gewijzigd wordt en zo de
voorschriften van onderhavig taksreglement er op toepasselijk worden.

3. de niet-bebouwde eigendommen in de landelijke zone.
Bij de voorziene opheffing van uitstel, beginnen de afbetalingen te lopen van 1 januari af van het jaar,
volgend op de opheffing. De verjaring mag niet ingeroepen worden.
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Artikel 8: Voor de eigendommen, gelegen op de hoeken van straten en pleinen wordt de belastbare
lengte enkel gerekend langs de grootste zijde, vermeerderd met de lengte van de afgeronde of
afgeknotte hoek.
Indien de grondverwervingen of de werken, vermeld onder artikel 1 van dit reglement alleen uitgevoerd
worden langs de kleinst ontwikkelde kant, dan zal de aanslag hierop gevestigd worden.
Worden de werken uitgevoerd langs de grootst ontwikkelde kant, nadat zij uitgevoerd werden langs de
kleinste, dan zal de belastbare lengte, alvorens tot de grondslag te dienen voor de aanslag, eerst
verminderd worden met het aantal strekkende meter eigendom aan de kleinste kant.
In geen geval zal de ontlasting meer dan 30 lopende meter mogen bedragen.
Artikel 9: De eigendommen, welke op twee straten uitgeven, zonder nochtans een hoek te vormen, zijn
belastbaar voor de twee zijden.
Artikel 10: De bepalingen van het vroeger van kracht zijnde belastingreglement, toegepast bij het
vaststellen van het eerste kohier op vroeger uitgevoerde werken, blijven op deze werken van toepassing.
Artikel 11: De belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 12: De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. De
kennisgeving van het aanslagbiljet aan de belastingplichtige gebeurt onverwijld na de
uitvoerbaarverklaring van het kohier.
Artikel 13: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 14: De regels betreffende de invordering, de verwijlintresten en moratoire intresten, de
vervolgingen, de voorrechten, de wettelijke hypotheek en de verjaring inzake rijksbelasting op de
inkomsten zijn toepasselijk op deze gemeentebelastingen.

O.14

Belasting op het overwelven van grachten - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende de belasting op het overwelven
van grachten langs percelen langs gemeentelijke openbare wegen.
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.
STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)
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BESLUIT:
Artikel 1: §1. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 wordt een belasting geheven op het
overwelven van grachten langs percelen langs de gemeentelijke openbare wegen.
§2. Deze belasting wordt vastgesteld op 125 EUR per strekkende meter.
Zij is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 2: De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van
betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 3: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 4: De regels betreffende de invordering, de verwijlintresten en moratoire intresten, de
vervolgingen, de voorrechten, de wettelijke hypotheek en de verjaring inzake rijksbelasting op de
inkomsten zijn toepasselijk op deze gemeentebelasting.

O.15
Belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op nietreglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4 met betrekking tot de financiën
 Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen.
 Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
 Het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
inzonderheid op artikel 15.
 Het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA).
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan
Milieuverantwoord beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 januari 2000 tot
vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine
Ondernemingen.
 Het gemeentelijke belastingreglement van 18 december 2019, houdende vestiging van een
belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
 Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 februari 2020.
OVERWEGINGEN:
 De gemeente wordt regelmatig met sluikstorten geconfronteerd.
 Het opsporen van de sluikstorter vergt supplementaire inspanningen.
 Het vorderen van een redelijke vergoeding van de overtreder, voor de door de gemeente
geleverde diensten, dient als een maatregel van goed bestuur beschouwd te worden.
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STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: § 1. De belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de
gemeente is een kohierbelasting ten laste van de in artikel 2 van dit reglement vermelde personen.
§ 2. Met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2021 wordt een
belasting gevestigd op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente.
Artikel 2: De belasting is verschuldigd door iedere persoon die afvalstoffen achterlaat, opslaat of stort op
openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met het decreet
van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, de gemeentelijke
politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen en het gebruik van het containerpark en andere wettelijke bepalingen.
Artikel 3: § 1. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door de gemeente wordt het bedrag van deze
belasting als volgt vastgesteld:
1.Voor de inzet van gemeentepersoneel:


Titularis schaal D/E: 17,53 € per uur



Titularis schaal C/D: 19,88 € per uur



Titularis schaal B: 27,17 € per uur



Titularis schaal A: 34,81 € per uur



Ieder begonnen uur telt voor een volledig uur

2.Ingezet materieel/prestaties:
a. Voertuigen (vergoeding per begonnen uur):


Personenauto: 6,00 €



Bestelwagen (tot 0,75 ton): 12,00 €



Lichte vrachtwagen (0,75 tot 3,5 ton): 19,00 €



Vrachtwagen (meer dan 3,5 ton): 37,00 €



Veegmachine: 35,00 €



Kleine tractor + aanhangwagen: 37,00 €



Grote tractor + aanhangwagen: 50,00 €



Minigraafmachine: 25,00 €



Grote graafmachine: 35,00 €

b. Gereedschappen (vergoeding per begonnen uur):


Eigen gereedschap: 10,00 € per ingezette machine werkend op een elektrische of
ontploffingsmotor



Ontstoppingsmachine: 50,00 €



Stroomgenerator: 25,00 €



Compressor met breekhamer van 10 kg: 25,00 €



Kleine landbouwmachines: 20,00 €
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Gehuurd materieel: indien het bestuur beroep dient te doen op het huren van materieel om de
werken uit te voeren, dan wordt de kostprijs van deze huur doorgerekend aan de belasting
plichtige(n). De kostprijs wordt bepaald aan de hand van de factuur voor huur van het materieel.

c. Tijdelijke verkeerssignalisatie:
Per bord/baken/hek (inclusief steunen en voeten):


Periodes van minder dan 7 dagen: 1,00 € per stuk per dag



Periodes langer dan 1 week: 15,00 € per begonnen week

3.Verwerkte materialen:
Worden aan kostprijs doorgerekend aan de belastingplichtige(n). De kostprijs wordt bepaald aan de hand
van een recente factuur van aankoop van het materiaal door ons bestuur.
4. 0,70 EURO per kilometer transport van de afvalstoffen;
5. 0,20 EURO per kg opgeruimde afvalstoffen;
De voormelde bedragen zijn verschuldigd per aangevangen uur en/of ingezamelde kg en/of begonnen
km.
§ 2. In ieder geval wordt een administratieve kost aangerekend van 40,00 EURO.
§ 3. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door derden in opdracht van de gemeente wordt het
factuurbedrag van deze derde, vermeerderd met een administratieve kost van 40 EURO, doorgerekend
aan de in artikel 2 van dit reglement vermelde belastingplichtige.
Artikel 4: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5: De in artikel 2 van dit reglement vermelde belastingplichtige beschikt voor de betaling van de
belasting over een termijn van twee maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 6: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 7: Ter kennis zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM.

O.16

Belasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Koninklijk besluit van 28 mei 1991 en het ministerieel besluit van 08 oktober 1993.
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende het belastingreglement op
sommige tussenkomsten van de lokale politie.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.

16 december 2020

311





Het weghalen, bewaren en stallen van autovoertuigen en het nodeloos alarmeren van de politie
veroorzaakt heel wat bijkomende kosten voor het gemeentebestuur.
Een gemeentelijk belastingreglement kan helpen het beroep op het gemeentebestuur en meer
in het bijzonder op de politie voor bovengenoemde prestaties tot een minimum te herleiden.
Het is wenselijk in het kader van de Politiezone Hamme-Waasmunster in beide gemeenten een
zelfde tarifering toe te passen voor gelijkaardige prestaties.
Uit de praktijk blijkt dat het billijk is om het nodeloos alarmeren van de politie pas vanaf de
derde nodeloze oproep aan te rekenen.

STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt voor een termijn ingaand op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2021 een
gemeentebelasting geheven op sommige tussenkomsten van de lokale politie.
Artikel 2: De belasting is verschuldigd door degenen die de interventie noodzakelijk maken. Degene die
hen opdracht of toelating gaf en de eigenaar, voor zover aangenomen en bewezen kan worden dat de
eigenaar effectief schuldig of medeplichtig is, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
Artikel 3: Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
§1. Het weghalen van autovoertuigen: terugvorderen van de door de gemeente betaalde takelkosten. Het
gemeentebestuur zal de door haar te betalen factuur van de takelkosten ter staving van de aanslag
voorleggen aan de belastingplichtige.
§2. Het bewaren en stallen van autovoertuigen: 6,25 euro/dag. Elke begonnen dag wordt als een
volledige dag geteld.
§3. Nodeloos alarmeren van de politie zoals bepaald in het K.B. van 28 mei 1991 en het M.B. van 08
oktober 1993: 150 euro per oproep vanaf het derde nodeloos alarm.
§4. Vervoer van dronken personen of van personen die zich in soortgelijke toestand bevinden ten gevolge
van het gebruik van verdovende of hallucinatieverwekkende middelen naar huis, naar een
verpleeginstelling of naar een politiekantoor: 150,00 euro.
§5. Vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar een politiekantoor of naar een andere
eindbestemming die naargelang het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis, verpleeginstelling, bij
de meerderjarige die het ouderlijk gezag of feitelijk toezicht uitoefent, enz.): 150,00 euro.
Artikel 4: De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van
betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 5: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 6: Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan beroep worden
ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent door middel van een verzoekschrift op tegenspraak,
waarvan sprake is in de artikelen 1034 bis tot 1034 sexies van het Gerechtelijk Wetboek. Het beroep
moet, op straffe van verval, worden ingesteld binnen drie maanden vanaf de kennisgeving van de
beslissing aan de bezwaarindiener of zijn vertegenwoordiger.
Artikel 7: Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake directe rijksbelastingen.
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O.17

Belasting op tweede verblijven - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De omzendbrief BA-G-90/11 van 16 augustus 19990, met ref. FB. 218/AD van de Vlaamse
Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt.
 Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2018 betreffende de gemeentebelasting op tweede
verblijven.
 De ministeriële omzendbrief BA-97/05 van 18 februari 1997.
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende het belastingreglement op
sommige tussenkomsten van de lokale politie.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.
STEMMING: Met 19 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Leo Van der Vorst,
Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 7 onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri
Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke)

BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt voor een termijn ingaand op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2021 een
gemeentebelasting geheven op tweede verblijven, gelegen op het grondgebied van de gemeente
Hamme, ongeacht het feit of ze al dan niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.
Artikel 2:
1. Als tweede verblijf wordt beschouwd: elke constructie met woon- of verblijfgelegenheid – hoe primitief
ook - en waarvoor op het adres van het tweede verblijf niemand is ingeschreven in de
bevolkingsregisters voor het hoofdverblijf.
2. Worden niet beschouwd als tweede verblijf:
1.

het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;

2.

de tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij zij minstens zes maanden
opgesteld blijven om als woongelegenheid te kunnen dienen;

3.

de leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij gedurende het
aan het belastingjaar voorafgaand kalenderjaar niet als tweede verblijf werd aangewend.

Artikel 3: De belasting is verschuldigd door diegene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar of
vruchtgebruiker is van het tweede verblijf, de hoedanigheid van tweede verblijf wordt op diezelfde datum
beoordeeld.
Artikel 4: Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:


De belasting wordt vastgesteld op 500 euro voor een tweede verblijf gelegen in een zone met
bestemming “woongebied in de ruime zin”.
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De belasting wordt vastgesteld op 180 euro voor een tweede verblijf gelegen in een zone met
bestemming “natuur- of bosgebied”.



De belasting wordt vastgesteld op 125 euro voor een tweede verblijf gelegen in een zone met
bestemming “recreatiegebied” of met bestemming “agrarisch gebied in de ruime zin”.

Artikel 5: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 6: Het belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 7: De belasting is eisbaar na ontvangst, door de financieel beheerder, van het uitvoerbaar kohier.
Zij is betaalbaar binnen de twee maand volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 8: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

O.18

Belasting op plaatsrechten op markten en foren - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019, houdende het taksreglement op
plaatsrechten op markten en foren en op andere plaatsen van de gemeente.
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.
STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: Ten behoeve van de gemeente Hamme, zullen volgende plaatsrechten op de markten en op
andere plaatsen van de gemeente die tot het openbaar domein behoren, geheven worden voor een
termijn ingaand op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2021.
Artikel 2: De tarieven worden als volgt samengesteld:
MARKTEN:
a) wekelijkse zaterdagmarkt:


vaste standplaatsen (abonnementen voor drie maanden): 0,62 EUR per lopende meter, per
marktdag.
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standplaatsen op risico:
o

marktkramen tot 4 meter: 6 EUR per kraam

o

marktkramen boven de 4 meter: 10 EUR per kraam

b) wekelijkse zondagmarkt: wordt in concessie gegeven tegen een opbrengst van 744 euro per kwartaal,
te betalen door de concessiehouder(s).
c) bloemenverkopers aan begraafplaatsen ter gelegenheid van Allerheiligen:


31 EUR voor max. 5 dagen. De standplaatsen mogen ten vroegste 4 dagen vóór Allerheiligen
ingenomen worden.

FOREN:
a) Kermissen:
Deze tarieven gelden per lopende meter.
HAMME
HAMME
kleine
carnaval
kermis

HAMME
grote
kermis

MOERZEKE MOERZEKE
MOERZEKE
kleine
grote
carnaval
kermis
kermis
alleen wulken, suikerspin,
suikerkraam, snoepkraam

9,78

9,78

9,78

3,83

3,83

3,83

13,18

17,85

22,10

11,05

11,05

11,05

15,30

18,28

21,25

11,05

11,05

11,05 wulken + broodjes

hotdogs, pitta, belegde
broodjes, hamburgers

levende paarden,
kindervliegtuig, visspel,
schietkraam, krachtbal,
pottenkraam,

17,85

22,10

26,78

4,68

4,68

derbyrace, muizenspel, bakpikspel, ballenspel, yellyball,
4,68 ringenspel, koordjetrek,
magnetenspel, rugbyspel,
rugbybal, kleine loterij (radiospel), boksbal, rad,
fortuin, basketbalspel,
cinéscoop

17,85

22,10

26,78

5,10

5,10

rattenspel, casino, tombola,
stedenspel,
kindervliegmolen,
5,10 spookkasteel,
boogschieten,
flessenschieten

22,53

26,78

31,03

5,10

5,10

5,10

kindermolen, kinderbuggy,
paardenmolen

22,53

26,78

31,03

5,10

5,10

5,10

schuivenspel, bulldozerspel,
bumpers, hobbykranen

23,80

28,05

32,73

6,38

6,38

6,38 autoscooter

26,78

31,03

35,70

7,65

7,65

rupsmolen, automatische
7,65 spelen, vliegmolen, bidule,
polype,
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lambada, grote molen,
cakewalk
31,03

35,70

39,95

11,05

11,05

11,05 frituur

b) Wijkkermissen:


vrijstelling

c) Winterkermis:


vrijstelling

De standplaatsen voor kermissen in Hamme-Centrum en Moerzeke-centrum zullen volgens voormelde
tarieven contractueel vastgelegd worden.
De contracten worden in de loop van de eerste maand volgend op de installatie van de nieuwe
gemeenteraad hernieuwd voor een periode van zes jaar.
De standplaatsen zullen volgens voormelde tarieven contractueel vastgelegd worden door het
schepencollege, rekening houdend met de aard van de inrichting.
Voormelde tarieven gelden voor de ganse duur van de kermissen.
Artikel 3:
1.

De foorinrichting mag niet gewijzigd of vervangen worden zonder schriftelijke verwittiging aan
het gemeentebestuur en het akkoord van deze laatste.

2.

Het gemeentebestuur blijft steeds vrij de plaats op de kermis aan te duiden.

3.

Het standgeld per kermis dient in zijn geheel 14 dagen voor de betreffende kermis te worden
overgeschreven op bankrekeningnummer 091-0002869-85 van het gemeentebestuur van
Hamme.

4.

De inname van de toegewezen kermisplaatsen kan gebeuren vanaf de woensdag vóór zondag
van de kermis vanaf 12.30u.

5.

Het is absoluut verboden om vroeger met het opstellen te beginnen.

6.

Bijzondere regeling inzake geluidshinder: Kermismuziek of andere uitbatinggeluiden mogen niet
overdreven storend zijn voor de naburige inwoners en moeten ophouden om 22.00u op de zon-,
feest,- en weekdagen en om 23.00u op zaterdagen en vooravonden van feestdagen, alsook op
de zondag en maandag van carnaval.

7.

Indien de foorreiziger zich niet kan aanbieden is hij gehouden het gemeentebestuur te
verwittigen, ten laatste één week voor de plaatsen worden ingenomen.

8.

De foorreiziger is gehouden zijn standplaats volledig te ontruimen en op te kuisen alvorens de
kermisplaats te verlaten.

Artikel 4: De lengte der kramen zal berekend worden op de meest belastbare gebruikte lengte.
Het gedeelte van een meter wordt steeds voor een lopende meter aangerekend.
In geval van geschil bij de meting zullen de kramers of kooplieden zich gedragen en onderwerpen, zonder
beroep, aan de meting door een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5: Zijn van betaling vrijgesteld:
De voorwerpen welke ter gelegenheid van openbare veilingen op de straat worden gebracht voor huizen,
waar de veiling plaats heeft, zo ook voorwerpen welke verkocht worden bij openbare verkoop, alsmede
dieren, die op de dagen der jaarmarkten mededingen aan prijskampen door de gemeente uitgeschreven
of door haar gesteund.
Artikel 6: De belasting is contant te betalen tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling
wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
16 december 2020

316

Artikel 7: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

O.19

Belasting op reclamevoertuigen op de openbare weg - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende het belastingreglement op
reclamevoertuigen op de openbare weg.
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.
STEMMING: Met 19 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Leo Van der Vorst,
Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 3 stemmen tegen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles
Verbeke), 4 onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt voor een termijn aanvang nemend op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december
2021 een belasting geheven op het gebruik van de openbare weg of het openbaar domein voor
publicitaire doeleinden d.m.v. reclamevoertuigen, lastens de natuurlijke of rechtspersoon die de reclame
voert.
Artikel 2: Onder reclamevoertuigen wordt verstaan: aanhangwagens of voertuigen, al dan niet uitgerust
met een motor, dewelke op de openbare weg of het openbaar domein worden geplaatst met het oog op
louter publicitaire doeleinden.
Artikel 3: Worden niet als reclamevoertuig aanzien: de voertuigen die publiciteit voeren die betrekking
heeft op de handel of de nijverheid van de vervoerder en bovendien uitsluitend dienen voor het vervoer
van koopwaar, de voertuigen die bijkomstig voorzien zijn van publiciteit en niet met uitsluitend
publicitaire doeleinden de openbare weg gebruiken.
Artikel 4: De belasting wordt vastgesteld op € 25 per dag en per voertuig. Breuken van dagen worden als
volledige dagen geteld.
Artikel 5: De belastingplichtige is gehouden ten minste 24 uren voor het plaatsen van het reclamevoertuig
aangifte te doen aan het gemeentebestuur.
Artikel 6: Deze belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Wanneer de contante
inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 7: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
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maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 8: Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake directe rijksbelastingen.

O.20

Belasting op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit dd. 18 december 2019, houdende het taksreglement op de
foorinrichtingen opgericht op privaat terrein.
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.
STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: Voor een termijn ingaand op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2021 wordt een
belasting geheven op de foorinrichtingen opgericht op privaat terrein. De belasting is verschuldigd door
de uitbater van de inrichting.
Artikel 2: Deze belasting zal berekend worden in evenredigheid tot de oppervlakte van de inrichting aan
0,50 EUR /m².
Artikel 3: De foorkramer zal minstens acht dagen voordat hij de uitbating van zijn inrichting begint, aan
het college van burgemeester en schepenen, een verklaring sturen waarin hij het opstellen van zijn
inrichting laat kennen, alsook de aard en de oppervlakte hiervan, alsmede de duur van de opstelling.
Artikel 4: Het opmeten van de beslagen oppervlakte gebeurt door de zorgen van het gemeentebestuur.
Artikel 5: De belasting is éénmalig verschuldigd voor de duur van de bezetting.
Artikel 6: De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van
betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 7: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
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O.21
Belasting op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke
aanplakborden - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende de gemeentebelasting op het
verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op gemeentelijke aanplakborden.
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 Er worden regelmatig inbreuken vastgesteld op dit reglement.
 De gemeentelijke overheid heeft de taak de openbare reinheid op het grondgebied maximaal te
verzekeren.
 Het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen op de gemeentelijke aanplakborden voor de
gemeentelijke overheid betekent jaarlijks een aanzienlijke uitgave.
 Een gemeentelijk belastingreglement kan een middel zijn om, ten eerste, de kosten voor het
verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen, en, ten tweede, het probleem van het
onrechtmatig aanplakken te verhelpen.
STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt voor de periode ingaand op 1 januari 2021 tot 31 december 2021 een
gemeentebelasting geheven op het verwijderen van onrechtmatige aanplakkingen door de diensten van
het gemeentebestuur, van allerhande aanplakkingen op de gemeentelijke aanplakborden.
Artikel 2: De belasting is verschuldigd door diegene die onrechtmatig heeft aangeplakt.
Artikel 3: De belasting wordt vastgesteld op 123,95 euro voor het verwijderen van affiches per
gemeentelijk aanplakbord.
Artikel 4: De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van
betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 5: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 6: De regels betreffende de invordering, de verwijl- en moratoire intresten, de vervolgingen, de
voorrechten, de wettelijke hypotheek en de verjaring inzake rijksbelasting op de inkomsten zijn
toepasselijk op deze gemeentebelasting.

16 december 2020

319

O.22
Belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van
25/4/2014 betreffende de omgevingsvergunning – besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000, gewijzigd bij besluit van 30 maart 2001, 8
maart 2002 en 5 juni 2009.
 Het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, die de stedenbouwkundige vergunning, de
verkavelingsvergunning en de milieuvergunning integreert.
 Het besluit van de Vlaamse regering van 20 januari 2017 houdende de mogelijkheid voor
gemeentebesturen om de opstart van de omgevingsvergunning uit te stellen tot uiterlijk 1 juni
2017.
 Decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning van 2 juni
2017.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende de belasting op de
vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25/4/2014
betreffende de omgevingsvergunning.
OVERWEGINGEN:
 Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning trad in werking vanaf 1
januari 2018 ten gevolge van het decreet van 2 juni 2017.
 Vanaf deze datum worden stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen en de exploitatie van
ingedeelde inrichtingen en activiteiten onderworpen aan één procedure, ingesteld door het
decreet betreffende de omgevingsvergunning.
 De bestaande reglementen aangaande deze materie werden daartoe samengevoegd tot één
reglement, zijnde het reglement 'belasting op de vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld
in artikel 5 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning'.
STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: Voor een termijn ingaand op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2021 wordt een
gemeentebelasting geheven op de aanvraag van omgevingsvergunningen.
Artikel 2: Indien de omgevingsvergunning aangevraagd wordt voor het verkavelen van gronden, is de
belasting verschuldigd door de eigenaar van de te verkavelen gronden. Indien de omgevingsvergunning
aangevraagd wordt voor het exploiteren of veranderen van een ingedeelde inrichting of activiteit, is de
belasting verschuldigd door de exploitant van de ingedeelde inrichting of activiteit. Indien de
omgevingsvergunning aangevraagd wordt voor stedenbouwkundige handelingen, is de belasting
verschuldigd door de bouwheer.
Artikel 3: De belasting bedraagt:
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12,50 euro voor stedenbouwkundige werken van geringe omvang (kleiner dan 100 m³), niet
inbegrepen de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die daaraan verbonden kan
zijn.



12,50 euro voor meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen.



62,00 euro voor aanvraag stedenbouwkundig attest.



62 euro voor een eengezinswoning, niet inbegrepen de exploitatie van een ingedeelde inrichting
of activiteit die daaraan verbonden kan zijn.



62,00 euro per woongelegenheid voor de aanvragen tot het bouwen, verbouwen of herbouwen
van meergezinswoningen.



125 euro voor de aanvragen tot het bouwen, verbouwen of herbouwen van gebouwen,
installaties, infrastructuren met commerciële, socio-culturele, pedagogische e.a. functies, zoals
industriële bedrijven, ambachtelijke bedrijven, ateliers en werkplaatsen, winkels, warenhuizen,
horeca, kantoren, ziekenhuizen, rustoorden, sportcomplexen, logement-huizen enz., niet
inbegrepen de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die daaraan verbonden kan
zijn.



50,00 euro per lot van een aangevraagde verkaveling.



25,00 euro per lot voor de wijziging van een verkaveling.



50 euro voor de meldingen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 3.



25 euro voor de vereenvoudigde meldingen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van
klasse 3 (ingedeelde inrichtingen of activiteiten bij een woning en onlosmakelijk verbonden aan
de woonfunctie).



250 euro voor de exploitatie of verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse
2 en voor de mededeling van omzetting van een milieuvergunning klasse 2 naar een
omgevingsvergunning voor onbeperkte termijn indien dit niet kan via de korte procedure.



500 euro voor de exploitatie of verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse
1 zonder MER- of VR-verplichting en voor de mededeling van omzetting van een
milieuvergunning klasse 1 naar een omgevingsvergunning voor onbeperkte termijn indien dit
niet kan via de korte procedure.



1000 euro voor de exploitatie of verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit van
klasse 1 met MER- of VR-verplichting.



250 euro voor de verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 die daardoor
een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2 wordt.



75 euro voor de mededeling van kleine verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit
van klasse 2.



100 euro voor de mededeling, via de korte procedure, van omzetting van een milieuvergunning
naar een omgevingsvergunning voor onbeperkte termijn.



500 euro voor het wijzigen van de milieuvoorwaarden van een ingedeelde inrichting of activiteit
klasse 1.



250 euro voor het wijzigen van de milieuvoorwaarden van een ingedeelde inrichting of activiteit
klasse 2.



50 euro voor een melding van de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting
of activiteit.



75 euro voor een tijdelijke ingedeelde inrichting of activiteit of een eenmalige activiteit.

Artikel 4: Het belastingbedrag zal verhoogd worden met:
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De publicatiekosten voor het openbaar onderzoek zoals dit blijkt uit de facturen van de
desbetreffende krantengroepen.



De kosten van aangetekende zendingen met betrekking tot de organisatie van het openbaar
onderzoek.



De kosten van de aangetekende zendingen betreffende het ontvankelijkheids- en
volledigheidsonderzoek indien de aanvraag niet digitaal ingediend werd.



De kosten van de aangetekende zendingen betreffende het meedelen van de beslissing indien de
aanvraag niet digitaal ingediend werd.

Artikel 5: Vrijstelling van belasting wordt verleend aan:


de staat, het gewest, de provincies en de gemeenten voor de ingedeelde inrichtingen of
activiteiten bestemd voor een dienst van openbaar nut;



de Intercommunales;



het O.C.M.W. en de kerkfabrieken;



instellingen die zich inlaten met onderwijs, zieken- en bejaardenzorg;



inrichtingen geëxploiteerd door beschutte werkplaatsen;



autonome gemeentebedrijven.

Artikel 6: De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van
betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 7: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 8: De regels betreffende de invordering, de verwijlintresten en moratoire intresten, de
vervolgingen, de voorrechten, de wettelijke hypotheek en de verjaring inzake rijksbelasting op de
inkomsten zijn toepasselijk op deze gemeentebelasting.

O.23

Belasting op het bewaren van dieren - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De wet op de dierenbescherming van 14 augustus 1986 in het bijzonder arikel9 §2 in fine.
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019, betreffende het belastingreglement op het
bewaren van dieren.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.
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Het is wenselijk de kosten voor de bewaring van loslopende dieren van de eigenaars van deze
dieren terug te vorderen.
Artikel 9 §2 van de wet op de dierenbescherming voorziet de mogelijkheid van dergelijke
terugvordering.
In het kader van de Politiezone Hamme-Waasmunster, is het wenselijk, in beide gemeenten een
zelfde tarifering toe te passen voor gelijkaardige prestaties.




STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt voor een termijn ingaand op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2020 een
gemeentebelasting geheven op het bewaren van dieren.
Artikel 2: De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het dier.
Artikel 3: Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt: een forfaitair bedrag van 90 euro per
bewaard dier verhoogd met 8,70 euro verblijfskost per dag met een minimum van 14 dagen.
Artikel 4: De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van
betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 5: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Artikel 6: Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan beroep worden
ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent door middel van een verzoekschrift op tegenspraak,
waarvan sprake is in de artikelen 1034 bis tot 1034 sexies van het Gerechtelijk Wetboek. Het beroep
moet, op straffe van verval, worden ingesteld binnen drie maanden vanaf de kennisgeving van de
beslissing aan de bezwaarindiener of zijn vertegenwoordiger.
Artikel 7: Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake directe rijksbelastingen.

O.24

Belasting op opgravingen - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen van 30 mei 2008.
 Het gemeenteraadsbesluit dd. 18 december 2019, houdende het belastingreglement op de
opgravingen.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 De financiële toestand van de gemeente.
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STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 4
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 een belasting geheven op de
ontgraving van kisten en de verplaatsing en de ontgraving van asurnen op de gemeentelijke
begraafplaatsen.
Artikel 2: De aanslagvoet bedraagt:


600,00 EUR voor de ontgraving van een kist;



150,00 EUR voor de verplaatsing en voor de ontgraving van asurnen;



150,00 EUR voor de ontgraving van een asurne uit een columbariumnis of urnenveld vóór
beëindiging van de concessietermijn, met de bedoeling de assen uit te strooien.

Artikel 3: De belasting is niet verschuldigd voor:
a.

De opgravingen die op bevel van de gerechtelijke overheid gedaan worden.

b.

De opgravingen, genoodzaakt door het overbrengen van een oud op een nieuw kerkhof, van
lijken die ter aarde werden besteld in een in concessie gegeven begraafplaats, concessie die op
dat ogenblik nog geldend is.

c.

De opgravingen van voor het Vaderland gestorven militairen en burgers tijdens de
wereldoorlogen.

Artikel 4: De belasting is verschuldigd door degene die om de opgraving verzoekt.
Artikel 5: De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van
betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 6: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

O.25

Belasting op de afgifte van administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende de belasting op de afgifte van
administratieve stukken en het afsluiten van huwelijken.
 Wet van 14 augustus 1974 betreffende de afgifte van paspoorten.
 Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de
bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister artikel 3 en artikel 6.
 Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij koninklijk besluit van
28 april 2011.
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Het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000, gewijzigd bij besluit van 30 maart 2001, 8
maart 2002 en 5 juni 2009.
Het Koninklijk Besluit van 1 oktober 2001 en gelet op de Omzendbrief C23.1-92 van 2 augustus
2004
Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen dd. 30 mei 2008.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
Koninklijk besluit van 5 maart 2017 bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de
gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot
bepaling van het maximumbedrag.
Ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten
laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen,
de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, de
elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde
onderdanen, en de biometrische kaarten en biometrische verblijfstitels, afgeleverd aan vreemde
onderdanen van derde landen.
De omzendbrief van 2 oktober 2020 betreffende het tarief van de vergoedingen ten lastevan de
gemeenten voor de uitreiking van elektonische identiteitskaarten en -documenten vanaf 1
januari 2021.
De artikelen 119 t.e.m. 136 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake
burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van
geschillenoplossing (Belgisch staatsblad 2 juli 2018) en de bijhorende omzendbrief dd. 11 juli
2018 (Belgisch staatsblad 18 juli 2018).

STEMMING: Met 17 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Christel
Vanhoyweghen), 9 onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van
Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils)

BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt een belasting geheven op de afgifte van administratieve stukken,
voornaamswijzigingen, identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan 12 jaar, identiteitskaarten en
afgifte van verblijfsbewijzen voor vreemdelingen door het gemeentebestuur, ingaand op 1 januari 2021
en eindigend op 31 december 2021.
De belasting is verschuldigd door natuurlijke personen of rechtspersonen aan wie het stuk wordt
afgeleverd.
Artikel 2: Het bedrag van de gemeentebelasting voor de afgifte van administratieve stukken en afsluiten
van huwelijken wordt vastgesteld als volgt:
1. Elektronische identiteitskaarten afgeleverd aan personen vanaf de leeftijd van 12 jaar:


Op de aflevering van een elektronisch identiteitsdocument aan Belgen en/of vreemdelingen
(eID/eVK) vanaf 12 jaar, aangevraagd in gewone procedure, wordt een gemeentebelasting
geheven van 3,70 euro.



Op de aflevering van een elektronisch identiteitsdocument met biometrische kenmerken aan
vreemdelingen (eVK met biometrische kenmerken), aangevraagd in gewone procedure, wordt
een gemeentebelasting geheven van 3,70 euro.



Op de aflevering van een elektronisch identiteitsdocument aan Belgen en/of vreemdelingen
(eID/eVK/eVK met biometrische kenmerken) vanaf 12 jaar, aangevraagd in spoedprocedure met
levering in de gemeente binnen 1 werkdag, bedraagt de gemeentebelasting 5,40 euro.

16 december 2020

325


Op de aflevering van een elektronische identiteitskaart aan Belgen vanaf 12 jaar, aangevraagd in
extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering (in Brussel) binnen 1 werkdag, bedraagt
de gemeentebelasting 3,90 euro.

Deze belastingen komen bovenop de bedragen die door de FOD Binnenlandse Zaken van de gemeente
worden geïnd.


Voor de herdruk van pin- of pukcodes wordt een retributie aangerekend van 5 euro.

2. Elektronische identiteitskaarten, identiteitsstukken en identiteitsbewijzen afgeleverd voor personen
minder dan 12 jaar:


Op de aflevering van een kids-ID aan Belgen jonger dan 12 jaar, aangevraagd in gewone
procedure, wordt een gemeentebelasting geheven van 1,40 euro.



Op de aflevering van een identiteitsbewijs aan vreemdelingen jonger dan 12 jaar, wordt een
gemeentebelasting geheven van 8,00 euro.



Op de aflevering van een kids-ID aan Belgen jonger dan 12 jaar, aangevraagd in spoedprocedure
met levering in de gemeente binnen 1 werkdag, bedraagt de gemeentebelasting 5,10 euro.



Op de aflevering van een kids-ID aan Belgen jonger dan 12 jaar, aangevraagd in spoedprocedure
met gecentraliseerde levering (in Brussel) binnen 1 werkdag, bedraagt de gemeentebelasting
3,60 euro.

Deze belastingen komen bovenop de bedragen die door de FOD Binnenlandse Zaken van de gemeente
worden geïnd.


Voor de herdruk van pin- of pukcodes wordt een retributie aangerekend van 5 euro.

3. Verblijfsbewijzen voor vreemdelingen:
Attest van immatriculatie (model A en B):


Eerste afgifte: 1,50 euro



Verlenging: gratis

Alle bijlagen behalve de bijlage 22, bijlage 3ter en de bevelen om het grondgebied te verlaten.


Eerste afgifte en verlengingen: 1,50 euro.

4. Afgifte van paspoorten & reisdocumenten:
Het bedrag van de gemeentebelasting voor de afgifte van paspoorten in uitvoering van de Wet van 14
augustus 1974 en gelet op het KB van 1 oktober 2001, gelet op de Omzendbrief van 2 augustus 2004 en
op de omzendbrief van 20 september 2017, wordt als volgt vastgesteld:
Voor de gewone procedure:


Paspoort Belgen: 12 euro



Paspoort voor minderjarigen: 12 euro



Reisdocumenten vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen: 12 euro

Voor de uitzonderingsprocedure:


Paspoort Belgen: 18 euro



Paspoort voor minderjarigen: 18 euro



Reisdocumenten vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen: 18 euro

5. Slachtbewijzen


Per slachtbewijs 3 euro

6. Verlenen stedenbouwkundige inlichtingen en stedenbouwkundige uittreksels
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6.1 Verlenen van stedenbouwkundige inlichtingen betreffende onroerende goederen: 62 euro per
onroerend goed.
6.2 Verlenen van een uittreksel uit het plannenregister: 25 euro per onroerend goed.
6.3 Verlenen van een uittreksel uit het vergunningenregister: 25 euro per onroerend goed.
7. Adresaanvragen of inlichtingen uit het bevolkingsregister:
Voor de toepassing van adresaanvragen of inlichtingen uit het bevolkingsregister wordt rekening
gehouden met het KB van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de
bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister art. 3 en art 6.
7.1. adresaanvragen per adres: 2,50 euro
7.2. jaarabonnement: 75 euro
7.3. verstrekken van lijsten: 0,50 euro per blad met een minimum van 5 euro
7.4. Genealogische opzoekingen en opzoekingen voor derden:


5 euro voor een prestatie van minder dan 15 minuten



12,50 euro voor een prestatie van 15 minuten tot en met 30 minuten



25 euro voor een prestatie van 30 minuten tot en met 1 uur



25 euro vanaf meer dan 1 uur per extra half uur

Zijn van belasting vrijgesteld:


de stukken die krachtens een wet, KB of een andere overheidsverordening kosteloos moeten
worden afgegeven;



de stukken die afgeleverd worden aan behoeftige personen, de behoeftigheid wordt door ieder
overtuigend bewijsstuk gestaafd;



de machtiging betreffende godsdienstige of politieke manifestaties



de machtigingen betreffende activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp uitmaken van een
belasting of retributie ten voordele van de gemeente;



de stukken die afgeleverd worden aan de rechterlijke of administratieve overheden;



de stukken die afgeleverd worden aan eenieder die verklaart dat deze moeten voorgelegd
worden om een tewerkstelling te bekomen, te kunnen solliciteren of aan examens of proeven
deel te nemen met het oog op een eventuele aanwerving;



de stukken (uittreksels en voor eensluidend verklaarde afschriften) die afgeleverd worden ten
behoeve van sociale doeleinden (sociale huisvesting, sociaal telefoontarief en provinciale
tegemoetkoming in het telefoontarief, studiebeurs, kinderbijslag, OCMW, ziekenfonds,
vakbonden).

De particulier of rechtspersoon die om een verzending van de administratieve stukken verzoekt, is
eveneens de verzendingskosten verschuldigd aan het bestuur, zelfs als de afgifte kosteloos is.
8.Afsluiten huwelijk:
8.1. Trouwboekje: Voor trouwboekjes, exclusief de taks voor het huwelijksgetuigschrift in het boekje
aangebracht: 15 euro.
8.2. Ceremonietaks: 50 euro.
9. Aanvraag van een rijbewijs, een voorlopig rijbewijs en een internationaal rijbewijs.
Er wordt voor de aflevering van een papieren rijbewijs een vergoeding gevorderd zoals voorzien in het
Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij koninklijk besluit van 28 april
2011.
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Er wordt 4 euro gevoegd bij de kostende prijs die de gemeente aan de FOD Mobiliteit en Vervoer moet
betalen (16 euro).
Er wordt voor aflevering van het rijbewijs in bankkaartmodel een vergoeding gevorderd zoals voorzien in
het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij koninklijk besluit van 28
april 2011. Er wordt 4 euro gevoegd bij de kostende prijs die de gemeente aan de FOD Mobiliteit en
Vervoer moet betalen (20 euro), zowel voor de eerste aflevering als voor de duplicaten.
Bij eventuele wijzigingen in de kostprijs die door de FOD Mobiliteit en Vervoer aangerekend wordt, zal
het vermeld tarief aangepast worden, op die wijze dat het bedrag van de gemeentebelasting
onveranderd blijft.
10. Jaarabonnement agenda gemeenteraadsvergaderingen
Het afleveren van een per post toegestuurd jaarabonnement op de agenda van de
gemeenteraadsvergaderingen inclusief verzendings- en materiaalkosten: 50,00 euro per abonnement.
11. Wijziging voornaam
11.1 De belasting voor voornaamswijziging wordt vastgesteld op 250,00 euro zonder mogelijkheid tot
vermindering.
11.2 Bij een voornaamswijziging die wordt aangevraagd door transgenders, wordt de belasting vastgelegd
op 25 euro.
11.3 Vreemdelingen die bij hun nationaliteitsverklaring geen voornaam hebben en een verzoek indienen
om een voornaam te krijgen, zijn vrijgesteld van de belasting.
De belasting dient te worden geïnd op het moment dat de verklaring tot voornaamswijziging wordt
afgelegd.
Artikel 3: De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingswijs. Bij gebreke van betaling
wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 4: De belasting is niet van toepassing op de afgifte van stukken welke krachtens een wet, een
koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan betaling van een recht ten behoeve van de
gemeente onderworpen is.
Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste
gemeenten ambtshalve toekomen en waarvan in het besluit van de regent van 26 juli 1948 sprake is.
Artikel 5: Zijn van belasting vrijgesteld:


de rechterlijke overheden;



de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen;



de instellingen van openbaar nut.

Artikel 6: De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

O.26

Brandweerzone Oost - dotatie 2021 - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S. 31 juli 2007 en wijzigingen van
deze wet) en de uitvoeringsbesluiten.
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende de goedkeuring van de
hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Hulpverleningszone Oost en de gemeenten die
behoren tot deze Hulpverleningszone: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke,
Lokeren en Zele.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
OVERWEGINGEN:
 De verdeelsleutel voor de berekening van de dotatie werd in consensus bepaald tussen de
deelnemende lokale besturen en de hulpverleningszone OOST
 In het ontwerpbudget 2021 werden voorzien:
o onder de jaarbudgetrekening 2021/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN
voor een bedrag van 538.081,21 euro aan werkingssubsidies
o onder de jaarbudgetrekening 2021/GBB/0410-01/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN
voor een bedrag van 45.211,- euro als bijkomende dotatie m.b.t. de
erkentelijkheidspremies
o en onder de jaarbudgetrekening 2021/GBB/0420-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN
voor een bedrag van 3.500,- aan subsidies m.b.t. de meerkost van de ambulancedienst.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De totale dotatie van de gemeente Hamme aan de hulpverleningszone OOST vast te stellen op
586.792,21 euro.
Artikel 2: De werkingssubsidies voor de brandweer in de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 onder
jaarbudgetrekening 2021/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN in te schrijven voor
538.081,21 euro.
Artikel 3: De werkingssubsidies m.b.t. de erkentelijkheidspremies in de meerjarenplanaanpassing 3 20202025 onder jaarbudgetrekening 2021/GBB/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN in te schrijven
voor 45.211,- euro.
Artikel 4: De werkingssubsidies m.b.t. de meerkost van de gemeentelijke ambulancedienst in de
meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 onder jaarbudgetrekening 2021/GBB/042000/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN in te schrijven voor 3.500,- euro.
Artikel 5: Dit besluit in het kader van het specifiek toezicht over te maken aan de heer Gouverneur van de
Provincie Oost-Vlaanderen.

O.27

Politiezone Hamme-Waasmunster – dotatie 2021 – besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst (WGP),
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 40, 71, 72, 73, 74, 75 en 76 en latere
wijzigingen.
 Artikel 34 van de WGP waarbij onder meer artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet van
toepassing wordt verklaard op het budgettaire en financieel beheer van de lokale politie en
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krachtens hetwelk de begroting van de politiezone in geen enkel geval een deficitair saldo, noch
een fictief evenwicht of een fictief batig saldo mag vertonen.
Artikel 208 van de WGP, houdende wijziging van artikel 255 van de NGW, waardoor de
gemeenteraad verplicht is om elk jaar de kosten op de gemeentebegroting te brengen die ten
laste worden gelegd van de gemeente door of krachtens de WGP met inbegrip van de dotatie
van de gemeente aan de politiezone.

OVERWEGINGEN:
 Het evenwicht in de gewone dienst van de politiebegroting dat tot stand komt door een dotatie
van de gemeenten aan de politiezone die gelijk is aan het verschil tussen de gewone uitgaven en
gewone ontvangsten van de politiebegroting.
 De gemeentelijke dotatie die het sluitstuk vormt van de politiebegroting.
 De verdeelsleutel, in consensus bepaald tussen de gemeente Hamme en Waasmunster, op
68,25% voor de gemeente Hamme en 31,75% voor de gemeente Waasmunster.
 De mededeling van de bijzondere rekenplichtige van de politiezone Hamme/Waasmunster met
het bedrag van de dotatie aan de politiezone ten laste van de gemeente Hamme,
zijnde 3.222.795 euro.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De dotatie van de gemeente Hamme aan de politiezone Hamme-Waasmunster vast te stellen
op 3.222.795 euro.
Artikel 2: Deze dotatie in te schrijven in aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 onder
jaarbudgetrekening 2021/GBB/0400-00/6496400/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN voor een bedrag
van 3.222.795 euro.

O.28

Kerkbesturen - budgetwijzigingen 2020 - aktename

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40, §1.
 Het decreet over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 mei
2004 en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 48, 49 en 50 waarin wordt bepaald dat de
budgetwijzigingen na het advies van het erkend representatief orgaan voor 15 september van
het lopende jaar gecoördineerd bij de gemeenteoverheid worden ingediend door het centraal
kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren.
 Het Besluit Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 over het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de eredienst en latere wijzigingen.
 Het Ministerieel besluit van 27 november 2006 met de modellen voor de boekhouding van de
besturen van de eredienst en latere wijzigingen.
 De Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 over de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
OVERWEGINGEN:
 Het overleg met het Centraal Kerkbestuur Hamme op 16 september 2020.
 De budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint-Anna, vastgesteld door de kerkfabriekraad op
27/8/2020 en van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden, vastgesteld door de kerkfabriekraad op
2/10/2020 en ingediend door het Centraal Kerkbestuur Hamme op 30 november 2020, die
beiden geen invloed heeft op de financiën van de gemeente Hamme.
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Het advies dat werd ontvangen op 13 en 17 november 2020 van het Bisdom Gent door het
Centraal Kerkbestuur Hamme over deze budgetwijzigingen.
De afsprakennota met het Centraal Kerkbestuur Hamme.
Het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025.

AKTENAME:
Artikel 1: Neemt akte van de budgetwijziging 2020/1 van het kerkbestuur Sint-Anna en van het
kerkbestuur Sint-Pietersbanden, met volgende waarden:
Kerkfabriek Sint-Anna
Totaal exploitatie ontvangsten zonder financiering
Totaal exploitatie uitgaven

€ 6 487,00
€ 23 703,00

Exploitatie voor gemeentelijke toelage

€ -17 217,00

Overschot vorige dienstjaren

€3 306,00

Saldo voor gemeentelijke toelage

€ -13 911,00

Gemeentelijke toelage waarvan ¾ tlv Hamme

€13 911,00

Kerkfabriek Sint-Anna
Totaal investeringsontvangsten

€ 41 500,00

Totaal exploitatie uitgaven

€ 41 698,00

Resultaat

€ -198,00

Overschot vorige dienstjaren

€15 826,00

Saldo voor gemeentelijke toelage

€ 15 628,00

Gemeentelijke toelage waarvan ¾ tlv Hamme

€0,00

Kerkfabriek Sint-Pietersbanden
Totaal exploitatie ontvangsten zonder financiering

€ 10 277,00

Totaal exploitatie uitgaven

€ 57 493,00

Exploitatie voor gemeentelijke toelage
Overschot vorige dienstjaren
Saldo voor gemeentelijke toelage
Gemeentelijke toelage

€ -47 216,00
€2 436,00
€ -49 462,00
€49 462,00

Kerkfabriek Sint-Pietersbanden
Totaal investeringsontvangsten
Totaal exploitatie uitgaven

€ 0,00
€ 5 699,00

Resultaat

€ -5 699,00

Overschot vorige dienstjaren

€15 890,00
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Saldo voor gemeentelijke toelage

€ 10 191,00

Gemeentelijke toelage

€0,00

Artikel 2: Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan het Centraal Kerkbestuur Hamme, de kerkbesturen
Sint-Anna en Sint-Pietersbanden en het representatief orgaan.

O.29

Jaarrekening 2019 - gemeente Hamme - aktename

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 332 §1 in het bijzonder.
OVERWEGINGEN:
 De gouverneur heeft op 13 november 2020 de jaarrekening over het financieel boekjaar 2019
goedgekeurd.
 Een aantal bemerkingen van eerder technische aard werden gemaakt.
 Alle besluiten en opmerkingen van het toezicht dienen ter kennis gebracht op de eerstvolgende
vergadering van de gemeenteraad.

AKTENAME:
De raad neemt akte van de goedkeuring van de jaarrekening 2019 door de gouverneur op 13 november
2020 en van de gemaakte bemerkingen van eerder technische aard.

O.30

Kerkbesturen - budgetten 2021 - aktename

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 mei
2004 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 45 tot en met 49.
 Het Besluit Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 over het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de eredienst en latere wijzigingen.
 Het Ministerieel besluit van 27 november 2006 met de modellen voor de boekhouding van de
besturen van de eredienst en latere wijzigingen.
 De Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 over de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
 De afsprakennota met het Centraal Kerkbestuur Hamme.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 §1 met
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
OVERWEGINGEN:
 Het overleg met het Centraal Kerkbestuur Hamme op 16 september 2020 dat tot stand kwam
zoals bepaald in artikel 32 en 33 van het eredienstendecreet en waar vastgesteld werd dat de
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voorliggende documenten van de budgetten 2021 van alle kerkbesturen behorend tot het
Centraal Kerkbestuur Hamme passen binnen hun goedgekeurd meerjarenplan 2020-2025, met
volgend overzicht van de gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelagen:
bestuur
2021
Sint-Pietersbanden
exploitatie

€ 38 945

investeringen

€ 10 000

Heilig Hart
exploitatie

€ 18 826

investeringen

€0

Heilige Familie
exploitatie

€ 14 372

investeringen

€

5 000

Sint-Anna
exploitatie

€ 14 119

investeringen

€ 35 000

Sint-Jozef (Kastel)
exploitatie

€ 14 120

investeringen

€0

Sint-Martinus (Moerzeke)
exploitatie

€ 29 808

investeringen

€0

O.L.Vrouw Hulp der Christenen (Zogge).
exploitatie

€ 12 290

investeringen

€0

totaal exploitatietoelage

€ 142 480

totaal investeringstoelage
€ 50 000
(Kerkfabriek Sint-Anna (aandeel Hamme + aandeel Waasmunster)
 Het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025, zoals dit besproken zal worden in
gemeenteraadszitting van heden.
 De indiening van de budgetten door het Centraal Kerkbestuur Hamme op 30 november 2020.
 De adviezen van het Bisdom Gent van 13 en 17 november 2020 over de budgetten 2021 van de
kerkbesturen, overgemaakt door het Centraal Kerkbestuur Hamme op 30 november 2020.

AKTENAME:
Artikel 1: Neemt akte van de budgetten 2021 van de kerkbesturen behorend tot het Centraal Kerkbestuur
Hamme, met volgende waarden voor de gemeentelijke exploitatie-en investeringstoelage:

bestuur

2021

Sint-Pietersbanden
exploitatie

€ 38 945

investeringen

€ 10 000

Heilig Hart
exploitatie
investeringen

€ 18 826
€0
16 december 2020

333

Heilige Familie
exploitatie

€ 14 372

investeringen

€

5 000

Sint-Anna
exploitatie
investeringen

€ 14 119
€ 35 000

Sint-Jozef (Kastel)
exploitatie
investeringen

€ 14 120
€0

Sint-Martinus (Moerzeke)
exploitatie
investeringen

€ 29 808
€0

O.L.Vrouw Hulp der Christenen (Zogge).
exploitatie
investeringen

€ 12 290
€0

totaal exploitatietoelage

€ 142 480

totaal investeringstoelage

€ 50 000

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Centraal Kerkbestuur Hamme, de
kerkbesturen en het representatief orgaan.

O.31

Kerkbesturen - meerjarenplannen 2020 - 2025 - aanpassing - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het Eredienstendecreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 2, 41 tot en
met 44 met betrekking tot het meerjarenplan.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40, §1.
 Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst
 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 van de centrale besturen van
de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 6 tot en met 16 met betrekking tot het
meerjarenplan.
OVERWEGINGEN:
 De beslissingen van de individuele kerkbesturen tot vaststelling van de aanpassing van het
goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025.
 Het overleg tussen het Centraal Kerkbestuur Hamme en een afvaardiging van het
gemeentebestuur van Hamme op 16 september 2020.
 De afsprakennota met het Centraal Kerkbestuur Hamme over het meerjarenplan 2020-2025 van
18 juni 2019.
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Het advies van het erkend representatief orgaan over de aanpassingen aan de meerjarenplannen
2020-2025 dat op het gemeentebestuur ontvangen werd op 13 november 2020; dat gunstig is
voor de kerkfabriek F. Familie; ongunstig is voor de kerkfabriek Sint-Anna en als gunstig kan
beschouwd worden voor de kerkfabriek Sint-Pieter doordat de termijn waarbinnen het advies
moet ontvangen worden verstreken is, zoals bepaald is in artikel 43 van het Eredienstendecreet
dat zegt dat bij ontstentenis van het versturen van zijn advies naar de gemeenteraad binnen een
termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen bij het erkend representatief
orgaan van de meerjarenplannen, het voornoemd orgaan wordt geacht een gunstig advies te
hebben uitgebracht.
Het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Hamme waarin de budgetten opgenomen zijn.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De aangepaste meerjarenplannen 2020-2025 van de besturen van de eredienst, H.Familie, SintAnna en Sint-Pietersbanden, behorend tot het Centraal Kerkbestuur Hamme, goed te keuren, met
volgende waarden voor de gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelagen:
Bestuur

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie

€ 15457

€ 14372

€ 15924

€ 16163

€ 16405

€ 16651

Investeringen

€ 5000

€ 5000

€ 5000

€ 5000

€0

€0

€ 13911

€ 14119

€ 14331

€ 14456

€ 14764

€ 14986

€0

€ 35000

€0

€0

€0

€0

€ 49462

€ 38945

€ 50957

€ 51721

€ 52497

€ 53284

€0

€ 10000

€ 20000

€ 20000

€ 20000

€ 20000

H.Familie

Sint-Anna
Exploitatie
Investeringen
SintPietersbanden
Exploitatie
Investeringen

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen,
het Erkend Representatief Orgaan, het Centraal Kerkbestuur Hamme en de kerkfabrieken, behorend tot
het Centraal Kerkbestuur Hamme.

O.32

Meerjarenplan - aanpassing 3 2020-2025 - vaststelling - aanneming geheel - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd bij decreet van 21
december 2018, titel 4 in het bijzonder.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus, zoals
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018.
 Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, zoals gewijzigd bij
ministerieel besluit van 12 september 2018.
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De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 december 2020 houdende
vaststelling van het gedeelte van het meerjarenplan dat betrekking heeft op het OCMW.

OVERWEGINGEN:
 Het ontwerp van de strategische nota, de financiële nota en de toelichting van de aanpassing 3
van het meerjarenplan 2020-2025.
 De bespreking door het managementteam in zitting van 30 november 2020 van de aanpassing 3
van het meerjarenplan 2020-2025.
 De besprekingen door de leden van het college van burgemeester en schepenen en het vast
bureau betreffende de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025.
 De bespreking door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau in zitting van
1 december van de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025.
 De toelichting van de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 in vergadering van de
gezamenlijke raadscommissie van 9 december 2020.
STEMMING: Met 17 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Christel
Vanhoyweghen), 3 stemmen tegen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman), 6
onthoudingen (Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst,
Mario Michils)


Motivering onthouding raadslid A.Onghena, namens Groen: Groen onthoudt zich bij de
meerjarenplanning van de HIM en bij de meerjarenplanning van de gemeente omdat er een
fictieve lening ingeschreven is, enkel en alleen om de begroting in orde te krijgen. Wij menen dat
dit niet zomaar kan zonder ook de afbetalingen in te brengen. En dat dit minstens onvoorzichtig
is en een negatieve invloed zal hebben op de meerjarenplanning en begroting van de gemeente.

BESLUIT:
Artikel 1: Het gedeelte van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 dat betrekking heeft op de
gemeente, wordt vastgesteld.
Artikel 2: Het gedeelte van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 dat betrekking heeft op het
OCMW, wordt goedgekeurd.
Artikel 3: Het geheel van de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 wordt aangenomen.
Artikel 4: Aan de Vlaamse Overheid zal digitaal over de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025
worden gerapporteerd, conform de daartoe vastgestelde bepalingen.

O.33

AGB Hamse Investeringsmaatschappij - Coronasubsidies 2020 - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De beheersovereenkomst tussen AGB HIM en de gemeente Hamme (raad van bestuur HIM
20/6/2019 - gemeenteraad 11/9/2019), i.h.b. artikel 10.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 Artikel 6 van de wet van 29 mei 2020 houdende ‘diverse dringende fiscale bepalingen ten
gevolge van COVID’ (B.S., 11 juni 2020) dat voorziet dat de vergoedingen die door de gewesten,
gemeenschappen, provincies of gemeenten worden toegekend voor de economische gevolgen
van de coronacrisis, van inkomstenbelastingen zijn vrijgesteld (onder bepaalde voorwaarden).
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De Circulaire 2020/C/68 dd. 15/05/2020) van de Minister van Financiën dat de fiscus bij de
beoordeling van het winstgevend karakter van een AGB geen rekening zal houden met het
operationeel resultaat met betrekking tot het boekjaar 2020. Bij de beoordeling van de winst/verliespositie van het AGB wordt immers abstractie gemaakt van toevallige gebeurtenissen
(beslissing E.T.129.288 van 19/01/2016).
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 april 2020 waarbij het
gemeentebestuur van Hamme principieel steun toezegt aan het AGB HIM voor het ondervangen
van de gevolgen van de coronapandemie.

OVERWEGINGEN:
 Door de coronacrisis heeft het autonoom gemeentebedrijf geen of veel beperktere inkomsten
uit omzet aangezien de feestzalen H@mbiance en Ter Munken al maanden gesloten zijn, de
sportinfrastructuur (Meulenbroek en Kaaiplein) slechts beperkt toegankelijk is (onder strikte
voorwaarden) en de opstart van de uitbating van de ondergrondse parking Nieuwstraat
vertraging ondervond door de eerste lockdown en de sluiting van bepaalde centrumzaken.
 Door de gekrompen omzet heeft het AGB HIM veel minder prijssubsidies.
 Het is in het gemeentelijk belang is dat het agb HIM deze crisis overleeft en dat de werking niet
in het gedrang komt.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De coronasubsidie voor het boekjaar 2020 voor een bedrag van € 310.666,52 aan het
gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij goed te keuren.
Artikel 2: De provinciegouverneur in kennis te stellen van dit besluit op de wijze zoals bepaald in artikel
231, derde lid van het Decreet over het lokaal bestuur.

O.34
Autonoom Gemeentebedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij - meerjarenplanning
2020-2025 - aanpassing - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 242 dat
bepaalt dat de raad van bestuur van een AGB het meerjarenplan en de aanpassingen daarvan
vastlegt en deze ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad.
OVERWEGINGEN:
 Het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2020/1 van het AGB HIM dat werd vastgesteld door
de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Hamme Hamse
Investeringsmaatschappij op 15 december 2020 en zoals het in bijlage is gevoegd.
STEMMING: Met 17 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Christel
Vanhoyweghen), 9 onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van
Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils)


Motivering onthouding raadslid A.Onghena, namens Groen: Groen onthoudt zich bij de
meerjarenplanning van de HIM en bij de meerjarenplanning van de gemeente omdat er een
fictieve lening ingeschreven is, enkel en alleen om de begroting in orde te krijgen. Wij menen dat
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dit niet zomaar kan zonder ook de afbetalingen in te brengen. En dat dit minstens onvoorzichtig
is en een negatieve invloed zal hebben op de meerjarenplanning en begroting van de gemeente.

BESLUIT:
Artikel 1: Keurt goed aanpassing 2020/1 van het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom
Gemeentebedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij (AGB HIM).
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het AGB HIM.

O.35
Autonoom Gemeentebedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij prijssubsidiereglementen - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Artikel 10 van de beheersovereenkomst tussen agb HIM en gemeente (raad van bestuur HIM
20/6/2019 - gemeenteraad 11/9/2019) regelt de prijssubsidies die de gemeente toekent aan het
AGB.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
OVERWEGINGEN:
 Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat:
o Het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij vanwege
de gemeente Hamme prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor de toegangsgelden
voor de vrijetijdsinfrastructuur te Hamme.
o Het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij vanwege
de Gemeente Hamme prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor de beheerde parkings
te Hamme.
 Het voorstel van prijssubsidiereglement vanwege het college van burgemeester en schepenen.
STEMMING: Met 23 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van
Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel
Vanhoyweghen), 3 onthoudingen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke)

BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad bevestigt de prijssubsidiefactoren van het prijssubsidiereglement voor het
dienstjaar 2020 ten voordele van het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme Hamse
Investeringsmaatschappij zoals vastgesteld op 18 december 2019.
Artikel 2: De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement voor het dienstjaar 2021, vermeld in de
artikelen 3 en 4 van huidige beslissing, ten voordele van het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme
Hamse Investeringsmaatschappij, goed.
Artikel 3: PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB Hamse Investeringsmaatschappij - dienstjaar 2021 vrijetijdsinfrastructuur
§1. Het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij heeft haar inkomsten
en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2021. Op basis van deze ramingen heeft het Gemeentelijk
Autonoom Bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2021
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de inkomsten uit de toegangsgelden voor de vrijetijdsinfrastructuur te Hamme minstens 367 841,41 euro
exclusief BTW dienen te bedragen om economisch rendabel te zijn.
§2. Om economisch rendabel te zijn wenst het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme Hamse
Investeringsmaatschappij vanaf 1 januari 2021 de voorziene toegangsprijzen (inclusief btw) voor de
toegangsgelden voor de vrijetijdsinfrastructuur te Hamme te vermenigvuldigen met een factor 5,69.
De gemeente Hamme erkent dat het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme Hamse
Investeringsmaatschappij, op basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen (inclusief btw) voor
de toegangsgelden voor de vrijetijdsinfrastructuur te Hamme dient te vermenigvuldigen met een factor
5,69 om economisch rendabel te zijn.
§3. Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de vrijetijdsinfrastructuur wenst de
gemeente Hamme dat er tijdens het kalenderjaar 2021 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten
aanzien van gebruikers van de vrijetijdsinfrastructuur. De gemeente Hamme wenst immers de
toegangsgelden te beperken opdat de vrijetijdsinfrastructuur toegankelijk is voor iedereen. De gemeente
Hamme verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 deze
beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Hamme voor de toegangsgelden voor de
vrijetijdsinfrastructuur te Hamme bedraagt de prijs (inclusief btw) die de bezoeker voor recht op toegang
betaalt vermenigvuldigd met een factor 4,69.
De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het kader van
een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf
Hamme Hamse Investeringsmaatschappij. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de
gemeente Hamme deze steeds documenteren.
§4. Het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij moet op de 5 de
werkdag van elke kwartaal de gemeente Hamme een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers
waaraan recht op toegang is verleend tijdens het voorbije kwartaal tot de vrijetijdsinfrastructuur. Dit
overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze
prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het Gemeentelijk Autonoom
Bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij uitreikt aan de gemeente Hamme. De gemeente Hamme
dient deze debet nota te betalen aan het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme Hamse
Investeringsmaatschappij binnen de 5 werkdagen na ontvangst.
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2022 zal worden onderhandeld tussen de gemeente
Hamme en het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij vóór 30 januari
2022.
Artikel 4: PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB Hamse Investeringsmaatschappij - dienstjaar 2021 - parkings
§1. Het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij heeft haar inkomsten
en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2021. Op basis van deze ramingen heeft het Gemeentelijk
Autonoom Bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2021
de inkomsten uit de exploitatie van de ondergrondse parking in de Nieuwstraat en parking Zwaarveld
minstens 293 003,55 euro exclusief BTW dienen te bedragen om economisch rendabel te zijn.
§2. Om economisch rendabel te zijn wenst het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme Hamse
Investeringsmaatschappij vanaf 1 januari 2021 de voorziene tarieven voor het gebruik van de
ondergrondse parking in de Nieuwstraat te vermenigvuldigen met een factor 2,26.
De gemeente Hamme erkent dat het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme Hamse
Investeringsmaatschappij, op basis van deze ramingen, de voorziene tarieven voor het gebruik van de
ondergrondse parking in de Nieuwstraat dient te vermenigvuldigen met een factor 2,26 om economisch
rendabel te zijn.
§3. Rekening houdend met het belang van de ondergrondse parking Nieuwstraat en parking Zwaarveld op
het vlak van mobiliteit wenst de gemeente Hamme dat er tijdens het kalenderjaar 2021 geen
prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van gebruikers van de ondergrondse parking
Nieuwstraat en parking Zwaarveld. De gemeente Hamme wenst immers de vergoedingen te beperken
opdat de ondergrondse parking een ruimer gebruik kent en het straatparkeren voldoende wordt ontlast.
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De gemeente Hamme verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31
december 2021 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Hamme voor de toegangsgelden voor de
ondergrondse parking Nieuwstraat bedraagt de prijs (inclusief BTW) die de bezoeker voor recht op
toegang betaalt, vermenigvuldigd met een factor 1,26.
De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het kader van
een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf
Hamme Hamse Investeringsmaatschappij. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de
Gemeente Hamme deze steeds documenteren.
§4. Het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij moet op de 5 de
werkdag van elke kwartaal de gemeente Hamme een overzicht bezorgen van het gebruik van de
ondergrondse parking Nieuwstraat en parking Zwaarveld tijdens het voorbije kwartaal. Dit overzicht dient
tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal
gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme
Hamse Investeringsmaatschappij uitreikt aan de gemeente Hamme. De gemeente Hamme dient deze
debet nota te betalen aan het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij
binnen de 5 werkdagen na ontvangst.
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2022 zal worden onderhandeld tussen de gemeente
Hamme en het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij vóór 30 januari
2022.
Artikel 5: De provinciegouverneur in kennis te stellen van dit besluit op de wijze zoals bepaald in artikel
231, derde lid van het Decreet over het lokaal bestuur.

O.36
Acties gemeentelijke jeugddienst en jeugdraad - vaststellen machtiging tot het heffen van
retributies en de voorwaarden ervan - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41 betreffende het
toevertrouwen van bepaalde bevoegdheden aan het college van burgemeester en schepenen.
 Het gemeenteraadsbesluit van 20 januari 2020 betreffende de vaststelling van machtiging tot
het heffen van retributies en de voorwaarden van acties van de gemeentelijke jeugddienst en
jeugdraad.
OVERWEGINGEN:
 De gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen machtigen tot het heffen van
bepaalde retributies en de voorwaarden van acties van de gemeentelijke jeugddienst en
jeugdraad.
 Een versoepelde werking past binnen de uitgangspunten van het decreet lokaal bestuur en sluit
aan bij de wijze waarop retributies voor de federale en gewestelijke overheden worden
vastgesteld. Ook daar beperkt het wetgevend orgaan zich tot het verlenen van de machtiging en
het uittekenen van het kader terwijl het uitvoerend orgaan zorgt voor de bepaling van de
concrete bijzonderheden.
 De werkingskosten per initiatief of activiteit kunnen erg verschillen en het is dus praktischer en
efficiënter voor de werking van de jeugddienst om de retributies per activiteit vast te laten
stellen door het college van burgemeester en schepenen op basis van een gedetailleerde raming
van de kostprijs per initiatief of activiteit.
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BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Machtigt het college van burgemeester en schepenen tot het heffen van retributies en tot het
vaststellen van de voorwaarden ervan voor de gemeentelijke acties voor kinderen en jongeren en voor de
producten rechtstreeks verbonden aan deze activiteiten.
Artikel 2: De retributie is verschuldigd door elke deelnemer aan een activiteit georganiseerd door de
gemeentelijke jeugddienst of door elke afnemer van een product rechtstreeks verbonden aan deze
activiteit. Het college van burgemeester en schepenen zal hierop uitzonderingen bepalen, met name
vrijstellingen (bvb. sponsors, geschenkexemplaren, bijzondere acties, ...) en kortingen (abonnementen,
speciale doelgroepen, ok-jongerenpas, ...). Specifiek zal er minstens een korting van 50% voorzien
worden voor houders van een ok-jongerenpas. De tarieven worden bepaald op basis van een raming van
de kostprijs per activiteit of per product.
Artikel 3: Deze machtiging geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
Artikel 4: De ontvangsten van deze retributies worden geboekt op de artikelen 0750-00/7010003 en
0750-00/7000099 van het exploitatiebudget.

O.37

Gemeentelijke visserijen - huishoudelijk reglement - aanpassing - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40§3 dat de
bevoegdheid tot het vastleggen van gemeentelijke reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 Het reglement op de gemeentelijke visserijen, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 25
november 1998, en aangepast in de gemeenteraad van 21 december 2011, de gemeenteraad
van 18 december 2013 en de gemeenteraad van 21 januari 2015, dient geactualiseerd te
worden.
 De besprekingen van het college van burgemeester en schepenen van 8 december 20200.
 Er wordt voorgesteld om in artikel 4 de aanvulling door te voeren dat de emmer minimum 35 cm
diameter moet hebben.
 Er wordt voorgesteld om een nieuw artikel 6 toe te voegen dat het verboden is brood te
gebruiken als visaas en dat het tijdens viswedstrijden verboden is om eenden te voederen.
 Hernummering van artikels:
o Het vroegere artikel 6 wordt nu artikel 7
o Het vroegere artikel 7 wordt nu artikel 8
o Het vroegere artikel 8 wordt nu artikel 9
 De invoering van de gemeentelijke administratieve sancties zoals bepaald in de
gemeenteraadszitting van 27 april 2011.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: §1. Dit reglement geldt voor volgende gemeentelijke visserijen: “De Gespoelde Put” en
“Meulenbroek”.
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§2. Iedere hengelaar dient in het bezit te zijn van een op naam geschreven visverlof, afgeleverd door een
afgevaardigde van het gemeentebestuur. Kinderen onder de 14 jaar vergezeld door een meerderjarige in
het bezit van een gemeentelijk visverlof, mogen gratis vissen met één hengel.
Een afgevaardigde van het gemeentelijk politiekorps of van het gemeentebestuur kan controle uitvoeren
op het visverlof, de aangewende visbak en emmers.
Op hun verzoek moeten deze zaken ter controle overhandigd worden.
Artikel 2: De openingsdata worden als volgt vastgesteld:


de Gespoelde Put en Meulenbroek: van 1 januari tot en met 31 december.

Binnen deze periode kunnen deze visserijen gesloten worden.
Dit zal worden aangeduid door verbodsplaten of mededelingen in de infokasten.
Artikel 3: Het is verboden te vissen van zonsondergang tot zonsopgang.
Tevens is vissen verboden bij ijsvorming op het water.
Artikel 4: §1. Er mag maximaal met 2 hengels gevist worden en enkel vanaf de oever.
Het gebruik van emmers (minimum 35 cm diameter), gevuld met water, is verplicht om de vissen te
kunnen onthaken.
Alle gevangen vis moet na het onthaken onmiddellijk worden teruggezet.
§2. Tijdens de door het gemeentebestuur goedgekeurde viswedstrijden zijn de eventuele dagvissers die
dagen verplicht plaats te nemen op de daarvoor voorbehouden oeverplaatsen.
§3. De aanwezigheid van de visser is vereist in de onmiddellijke nabijheid van zijn vistuigen.
In het andere geval worden de lijnen uit het water gehaald en omhoog geplaatst.
Artikel 5: §1. Een leefnet is enkel toegestaan op de door het gemeentebestuur goedgekeurde
viswedstrijden.
§2. Vissen op snoek en snoekbaars (roofvissen) is enkel toegelaten op zaterdagen, zondagen en
feestdagen en dit van 1 oktober tot en met 31 december als de betrokkenen in het bezit zijn van een
gemeentelijk jaarverlof.
Er mag GEEN snoek of snoekbaars meegenomen worden.
Paling is vrij mee te nemen. Bij het vissen op snoek en snoekbaars is het gebruik van levend aas niet
toegestaan.
Artikel 6: Het is verboden brood te gebruiken als visaas. Tijdens viswedstrijden is het verboden om
eenden te voederen.
Artikel 7: §1. Zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester is het verboden
om:
1.

de visvijvers die onder gemeentelijk beheer vallen en waarvoor visverloven uitgereikt worden, te
betreden: met een vaarmiddel, al zwemmend, schaatsend,…

2.

honden, paarden,… te laten baden in deze visvijvers.

§2. In de omgeving van deze visserijen moeten de honden aan de leiband gehouden worden.
Artikel 8: Alle overtredingen op dit huishoudelijk reglement op de gemeentelijke visserijen hebben tot
gevolg dat het visverlof onmiddellijk wordt ingetrokken voor de duur van een volledig visseizoen en vallen
onder de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties.
Artikel 9: Het huishoudelijke reglement op de gemeentelijke visserijen van 21 januari 2015 wordt
opgeheven.
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O.38
Interlokale vereniging gemeentelijke academie beeldende kunst Hamme - Zele: jaarrekening
en jaarverslag 2019 - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Collegebeslissing van 21 februari 2001 van de gemeente Zele waarbij beslist werd principieel
akkoord te gaan met de oprichting van een filiaal te Zele van de gemeentelijke academie voor
beeldende kunsten Hamme, vanaf het schooljaar 2001/2002.
 Collegebeslissing van 27 februari 2001 waarbij beslist werd principieel akkoord te gaan met de
oprichting van een filiaal te Zele van de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten
Hamme, vanaf het schooljaar 2001/2002.
 Gemeenteraadsbesluit 28 maart 2001 in Hamme en Zele waarbij goedkeuring werd verleend tot
oprichting van een filiaal te Zele van de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten
Hamme, vanaf het schooljaar 2001/2002.
 Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
 Het decreet van 28 februari 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs (publicatie Belgisch
Staatsblad 11 mei 2018).
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 met
betrekking tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.
 Gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2018 tot de oprichting van de interlokale vereniging academie
voor beeldende kunst Hamme-Zele
OVERWEGINGEN:
 Uitvoering art. 15 Jaarrekening, jaarverslag en controle
o Het beheerscomité maakt de jaarrekening m.b.t. de financiële inbreng zoals bepaald in
artikel 9 en de bijhorende verantwoordingsstukken over aan de deelnemende
gemeenten uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande
werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
o Samen met de jaarrekening wordt aan de deelnemende gemeenten een jaarverslag ter
beschikking gesteld.
o De jaarrekening is goedgekeurd door de gemeenteraad indien de gewone meerderheid
ze goedkeurt. Indien de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen binnen de 90
dagen na de voorlegging, wordt de jaarrekening als goedgekeurd beschouwd.
o De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de bespreking
van het jaarverslag.
o Elke deelnemende gemeente kan de boekhouding en de jaarrekening met betrekking
tot de interlokale vereniging laten controleren door een door haar aangeduide
natuurlijke persoon of rechtspersoon.
 De bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2020

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: de gemeenteraad keurt de jaarrekening en jaarverslag 2019 van de Interlokale vereniging
gemeentelijke academie beeldende kunst Hamme – Zele goed.
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O.39
Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde Durme Sport.Vlaanderen - jaarverslag en
financieel verslag 2019 en budget 2020
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, met in het bijzonder artikels 40 en
41 met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 De gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2004 houdende oprichting van de
'Intergemeentelijke samenwerking - Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme'.
 De beslissing van 9 november 2004 houdende de overeenkomst betreffende de oprichting van
een Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme en in het bijzonder op artikel 14 en
artikel 15 van deze overeenkomst.
 Gemeenteraadsbeslissing van 30 april 2014 betreffende de goedkeuring van de statutenwijziging
van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme.
 De gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2019 waarbij voor de Interlokale Vereniging
Burensportdienst Schelde-Durme de jaarplanning 2019 en de begroting 2019 wordt
goedgekeurd.
OVERWEGINGEN:
 De rekening en het jaarverslag van de Interlokale Vereniging moeten jaarlijks ter goedkeuring
voorgelegd worden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten (en aan de
provincieraad).
 De begroting wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten.
 De jaarrekening (resultatenrekening en balans) en het jaarverslag worden goedgekeurd indien
de gewone meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en de
provincieraad ze goedkeuren.
 De Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme bezorgt de rekening aan de
participerende gemeenten uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting va het voorgaande
werkjaar.
 Het eventueel positief resultaat van de rekening in de vereniging blijft en wordt aangewend voor
de realisatie van de doelstelling van de vereniging.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt goed het jaarverslag 2019 - de jaarplanning 2020 - de financiën 2019 en
budget 2020 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme.
Artikel 2: Neemt akte van het verslag van het beheerscomité van 5 maart 2020.
Artikel 3: Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de sportdienst en de penningmeester van de
Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme.

O.40

Vertegenwoordiging in vzw SpoorTwee MWB - stopzetting - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 1997 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen
Kringloopcentrum Spoortwee en gemeente Hamme werd goedgekeurd.
 Gemeenteraadsbesluit van 20 december 1999, waarbij akte genomen werd van de
statutenwijzigingen van Spoor Twee vzw Hamme, bestaande uit OTC (opleidings- en
tewerkstellingscentrum) en SWP (sociale werkplaats).
 Mededeling aan het college van burgemeester en schepenen op 12 januari 2016 m.b.t. de
naamswijziging van de sociale Werkplaats SpoorTwee naar Maatwerkbedrijf Spoor2 vzw,
afgekort MWB Spoor2.
 De statutenwijziging goedgekeurd in de Algemene Vergadering van MWB en OTC Spoor2 vzw
van 29 januari 2019.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o Artikel 41, §2, 4° met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met
betrekking tot beslissingen inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.
o Deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking.
 De vzw-statuten Spoor2 MWB van 29 januari 2019, in het bijzonder:
o Artikel 6 inzake de voorwaarden tot lidmaatschap.
o Artikel 9 dat de beëindiging van het lidmaatschap bepaalt.
 Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 Gemeenteraadsbesluit van 24 april 2019 waarin de vertegenwoordigers in vzw Spoor2 MWB
namens het gemeentebestuur werden aangeduid.
OVERWEGINGEN:
 MWB Spoor2 heeft via besluiten van haar algemene vergadering in 2018 en 2019 uitdrukkelijk
afstand genomen van haar gemeenten-deelgenoten, waaronder gemeente Hamme als
belangrijkste actor gold.
 Het bedrijf gaat nu volledig de toer op van privatisering en bouwt, volgens de ons beschikbare
info, ondertussen aan een fusie- of overnameverhaal met een andere private speler uit de
sector, gevestigd buiten onze gemeente.
 Het sociale aspect krijgt minder plaats binnen het bedrijf: zie het eerdere afstoten van het
minder winstgevende dienstenchequebedrijf OTC.
 Naar de toekomst toe blijft MWB een potentiële commerciële partner voor gemeente en
OCMW, maar op gelijke voet met andere maatwerkbedrijven.
 Het gemeentebestuur acht het echter wenselijk dat omwille van het huidige beleid het beter is
dat het gemeentebestuur zich uit de vzw terugtrekt.
 Om die redenen heeft het voor de gemeente geen zin meer om vertegenwoordigers te hebben
bij het MWB.
 De beide afgevaardigden van het gemeentebestuur in vzw MWB Spoor 2 op 3 december 2020
dienden hun ontslag in bij de voorzitter van het bestuursorgaan van Maatwerkbedrijf vzw
Spoor2.
STEMMING: Met 21 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van
Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Christel Vanhoyweghen), 5 onthoudingen
(Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils)

BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist af te zien van een verdere vertegenwoordiging in Maatwerkbedrijf vzw
Spoor2.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de vzw Spoor 2 MWB.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van het besluit.
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O.41
Procedure en criteria toewijzing kinderopvangplaatsen bij uitbreidingsronde - goedkeuring besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters.
 Het Subsidiebesluit van 22 november 2013 tot uitvoering van het decreet betreffende de
organisatie van kinderopvang.
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 Het besluit van de Vlaamse regering van 19 juni 2020 betreffende de toekomstige toekenningen
van subsidiebeloftes vanaf 1 april 2021.
OVERWEGINGEN:
 De gemeente acht het wenselijk om een procedure en criteria te implementeren in functie van
toewijzing kinderopvangplaatsen van baby’s en peuters bij uitbreidingsrondes van het
Agentschap Opgroeien.
 De adviesrol van het lokaal bestuur bij een uitbreidingsronde, staat los van de adviesrol die het
lokaal bestuur heeft bij een adviesvraag van een locatie groepsopvang van baby’s en peuters die
wil starten.
 De meerjarenplanning voor nieuwe plaatsen inkomenstarief voor kinderopvang baby's en
peuters van de Vlaamse regering, waarin een oproep begin 2021 zal worden gelanceerd voor
uitbreiding van het aan tal plaatsen in de kinderopvang van baby's en peuters.
 Het feit dat Agentschap Opgroeien mede op basis van het advies van het lokaal bestuur een
beslissing neemt over de ontvankelijke aanvragen.
 Het positief advies van het Lokaal overleg kinderopvang (LOK) van 30 november 2020.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt onderstaande procedure en de gehanteerde criteria inzake de
adviesformulering voor het toekennen van kinderopvangplaatsen van baby's en peuters goed.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze beslissing.

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR ADVIES OVER TOEWIJZEN PLAATSEN IN
DE KINDEROPVANG VAN BABY'S EN PEUTERS BIJ UITBREIDINGSRONDES
VAN HET AGENTSCHAP OPGROEIEN
Artikel 1: De aanvraag
Een organisator kinderopvang die een aanvraag voor uitbreiding indient bij het Agentschap Opgroeien is
verplicht deze aanvraag ook bekend te maken bij het lokaal bestuur. De deadline voor het indienen van
de aanvraag zal in de oproep van het Agentschap staan.
Een aanvraag tot advies aan het lokaal bestuur opstart/uitbreiding van kinderopvanginitiatieven in het
kader van een uitbreidingsronde wordt als volgt gedaan:
Het college van burgemeester en schepenen deelt de datum van de zitting, waarop de aanvragen
behandeld worden, mee aan de partners van het LOK.
Deze datum zal ook via de Facebook-pagina van de gemeente Hamme worden gepubliceerd.
Artikel 2: Wijze van indienen
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Per gewone post te richten aan: College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220
Hamme



en per mail (gescand word-document) opsamenleving-gezin@hamme.be

Een ontvangstbevestiging zal per e-mail binnen de week (7 kalenderdagen) worden verstuurd.
Artikel 3: Adviesformulering
Het college van burgemeester en schepenen zal op het college de aanvraag bespreken en aftoetsen op
basis van de vastgelegde criteria.
Het college van burgemeester en schepenen formuleert zijn advies en de daaraan gekoppelde score op
een zitting van het college, datum van deze zitting zal wanneer de oproep van de uitbreidingsronde wordt
gelanceerd, worden meegedeeld aan de partners van het LOK.
Artikel 4: De beslissing


Afweging tot het geven van negatief advies op basis van (zie richtlijnen Agentschap Opgroeien):

1.

in geval de aanvraag niet tegemoet komt aan de specifieke lokale behoeften aan kinderopvang.

2.

in geval de organisator niet meewerkt aan het lokaal loket kinderopvang.

of


Afweging tot het geven van een positief advies :

Dit advies wordt geformuleerd in de vorm van een score op basis van de vastgelegde criteria. Het lokaal
bestuur kan score 0 geven, dit betekent evenwel geen negatief advies. De aanvraag start dan mogelijk wel
met een lagere score dan andere aanvragen.
Artikel 5: Criteria, op basis van o.a. de omgevingsanalyse in de meerjarenplanning:


Ligging: Voorrang aan initiatieven gelegen in het centrum van de gemeente, gezien de kwetsbare
groepen daar meer gehuisvest zijn dan in de buitenwijken (Zogge, St Anna, Moerzeke en Kastel).
We baseren ons hiervoor op de kansarmoede-indicatoren in het onderwijs. Het sociale vangnet
is tevens ook groter in de buitenwijken. We baseren ons hiervoor op het gebruik van de
vakantiewerking BKO.

1.

Centrum : 2/2

2.

Buiten centrum: 0/2



Toegankelijkheid: De openingsdagen en uren van de voorziening (of de toekomstige voorziening)
zijn maximaal beschikbaar. Voorrang aan voorzieningen die alle weekdagen open zijn. Maximale
openingsuren laten flexibele werkomstandigheden toe.

1.

Het opvanginitiatief is meer dan 11 uren per dag open = 2/2

2.

Het opvanginitiatief is meer dan 220 dagen per jaar open = 2/2

3.

Occasionele opvang, zijnde uitzonderlijke, kortdurende opvang, beperkt in tijd/dagen) : 2/2



Betrouwbaarheid:

1.

Is de organisator lid (voor een nieuw initiatief: engageert zich) van het LOK: 1/1

2.

Engageert de organisator zich binnen het digitaal loket, en onderschrijft de minimale
samenwerkingsafspraken: 1/1



Bereikbaarheid:

1.

De voorziening is bereikbaar met de auto en er is voldoende parkeergelegenheid (eigen parking
of mogelijkheid om in de nabijheid te parkeren: 2/2

2.

Openbaar vervoer binnen een straal van 500 m : 2/2



Begrijpbaarheid: Werking met kwetsbare ouders (gezinnen in kansarmoede, gezinnen met
taalkloof en/of cultuurkloof, ouders met een beperking, ouders met psychische problemen, enz).
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De voorziening toont aan dat ze laagdrempelig werkt naar kwetsbare ouders toe en geeft hiervan
minimum 2 voorbeelden.
Ter inspiratie volgende mogelijkheden, voorzieningen kunnen doelgroepgericht nog andere initiatieven
nemen en hierdoor punten scoren:


De opvangvoorziening heeft een samenwerking (of gaat er één aan) met voorzieningen die
werken met kwetsbare doelgroepen (OCMW, HvhK, Leerpunt)



De opvangvoorziening past zijn communicatie aan aan de doelgroep (bv. pictogrammen bij
anderstalige gezinnen, communicatie in gemeenschappelijke taal, eenvoudig en begrijpbaar
HHR,..)



De opvangvoorziening houdt in zijn werking rekening met de culturele verscheidenheid van
gezinnen (bv. rekening houden met voedingskeuze van gezinnen,...)



De opvangvoorziening vraagt geen waarborg aan kwetsbare gezinnen



De opvangvoorziening voorziet extra respijtdagen bovenop de 18 wettelijke



De boete bij niet verwittigde afwezigheid naast de respijtdagen bedraagt niet meer dan de
dagprijs die het gezin normaal moet betalen



De organisator zet in op ouderbetrokkenheid, sociale steun en sociale cohesie (werkt mee met
HvhK rond projecten van warme transitie naar de kleuterklas en ouder-kind activiteiten van
HvhK)



Ligging in een buurt die interessant is voor tewerkstelling of opleiding vb. in een straal van 500
meter van een sociaal-economieproject, opleidingsentrum CVO-Leerpunt, ...

Score:
1.

meer dan 1 initiatief/actiemiddel: 2/2

2.

1 initiatief/actiemiddel: 1/2

3.

geen: 0/2

Nieuwe organisatoren delen bij hun toelichting over hun dossier mee hoe zij laagdrempelig kunnen
werken naar kwetsbare gezinnen en hoe ze hen zullen bereiken:
1.

meer dan 1 initiatief/actiemiddel: 2/2

2.

1 initiatief/actiemiddel: 1/2

3.

geen: 0/2

Artikel 6: De totaalscore wordt herleid tot een score op 8.

Artikel 7: Advies
Het college van burgemeester en schepenen formuleert zijn advies en de daaraan gekoppelde score op
een zitting van het college. De aanvrager krijgt, binnen de week, het advies toegestuurd per mail en per
gewone postzending.
Artikel 8: Hoorrecht
De organisator, die er om verzoekt (via mail), kan toelichting geven bij zijn dossier op een volgend college
van Burgemeester en schepenen.
Het college kan op basis van de toelichting de score bijsturen.
Artikel 8: Terugkoppeling


De aanvrager krijgt tegelijkertijd op het moment van adviesoverdracht naar het Agentschap
Opgroeien, het advies toegestuurd per mail.
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Er wordt op de eerstvolgende LOK-vergadering terugkoppeling gegeven over de aanvragen en
de geformuleerde adviezen.

Artikel 9: Bekendmaking procedure
Deze procedure tot advies zal via de website van de gemeente worden kenbaar gemaakt.
De organisator kinderopvang kan terecht voor vragen over de criteria en beoordelingsprocedure bij de
gemeentelijke Dienst Samenleving & Gezin:
Administratief centrum – Nieuwstraat 11 Hamme
Dienst Samenleving & Gezin
o

052 47 55 31

o

samenleving-gezin@hamme.be

Postadres: Marktplein 1 - 9220 Hamme
Artikel 10: Bevoegdheid procedureopvolging en beslissingen
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd inzake het concrete verloop van de procedure,
toepassing criteria en toekenning score, het formuleren en communiceren van het advies aan de
betrokken partijen.
Artikel 11: Uitzondering
Het college van burgemeester en schepenen kan bij overmacht en/of gegronde redenen afwijkingen
toestaan binnen deze procedure.

O.42

Armoedebestrijdingsplan - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 Het decreet Lokaal Sociaal Beleid van 8 februari 2018 waarmee de Vlaamse overheid erkent dat
lokale besturen een grote rol spelen in het garanderen van de sociale grondrechten en de
toegankelijkheid van de sociale hulp- en dienstverlening.
 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2018 houdende de Vlaamse sociale
bescherming.
 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de Vlaamse
beleidsprioriteiten in het kader van lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van de
samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal.
OVERWEGINGEN:
 Het mediaan inkomen van de Hammenaar lager ligt dan het Oost-Vlaams gemiddelde.
 Het aantal fiscale aangiften minder dan 20.000 € ligt procentueel hoger dan in Oost-Vlaanderen.
 Het gemeentebestuur acht het nodig om binnen de meerjarenplanning specifiek aandacht te
hebben voor armoedebestrijding.
 De integratie van de sociale dienst OCMW en de gemeentelijke dienst welzijn in de Dienst
Samenleving & Gezin.
 De uitbouw van het voedselverdeelcentrum in sociaal centrum 't Verhoog.
 De uitbouw van Steunpunt O.O.G. (onderwijs, opvoeding en gezin) met als doel lokale
hulpverlening voor gezinnen met kinderen te realiseren.

16 december 2020

349







De intergemeentelijke initiatieven die worden uitgebouwd inzake vroeginterventie,
preventiewerk, ELZ, ...
De diverse regierollen die het lokaal bestuur steeds meer krijgt toegewezen o.a. op vlak van
kinderopvang, gezondheid, onderwijs, huisvesting, enz.
Het decreet lokaal sociaal beleid van 8 februari 2018 waarmee de Vlaamse overheid erkent dat
lokale besturen een grote rol spelen in het garanderen van de sociale grondrechten en de
toegankelijkheid van de sociale hulp- en dienstverlening.
Het armoedebestrijdingsplan wordt eveneens voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 16
december 2020.
Het voorliggend plan moet worden gezien als een dynamisch instrument dat op basis van
evoluties in de maatschappij, mogelijkheden/verplichtingen gecreëerd door de hogere
overheden, de realiteit op de werkvloer, enz. zal worden geactualiseerd en uitgebreid. Op elk
moment en wanneer nodig zal het plan aldus opnieuw worden voorgelegd aan de raad.

STEMMING: Met 19 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Leo Van der Vorst,
Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 7 onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri
Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke)

BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het armoededebestrijdingsplan, zoals hieronder beschreven, goed.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau worden belast met de
uitvoering en opvolging van deze beslissing.

ARMOEDEBESTRIJDINGSPLAN HAMME 2020-2025
Inleiding
Hamme wil zijn sociaal beleid i.f.v. de bestrijding van armoede verder uitbouwen zowel met eigen
middelen als ondersteund door project- , Vlaamse en federale middelen. Lokale middelen worden ingezet
om een verschil te maken, zowel structureel als flankerend. Bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting veronderstelt dat grondrechten van de personen die in
moeilijke socio-economische omstandigheden leven worden gevrijwaard: recht op een degelijke
huisvesting, recht op energie, recht op de bescherming van het gezinsleven, recht op sociale
bescherming, recht op de bescherming van de gezondheid, …
Het decreet lokaal sociaal beleid vormt onze leidraad in de beleidskeuzes en acties. We volgen de
algemene principes inzake de rollen die ons als lokaal bestuur worden toebedeeld.
Als basis werden o.a. de omgevingsanalyse in het meerjarenplan en het rapport inzake armoede uit de
provinciale databank gebruikt.
Het plan gaat uit van een multidisciplinaire aanpak van armoede en dit vanuit de verschillende
bevoegdheden van het lokaal bestuur.
Het voorliggend plan moet worden gezien als een dynamisch instrument dat op basis van evoluties in de
maatschappij, mogelijkheden/verplichtingen gecreëerd door de hogere overheden, de realiteit op de
werkvloer, enz. zal worden geactualiseerd.
Het strategisch programma wordt opgebouwd rond deze drie beleidsassen waarbinnen we diverse
beleidsprojecten definiëren.

Beleidskeuzes
Een strategisch programma rond drie beleidsassen:
1.

Meten is weten: We baseren het beleid op armoede-indicatoren, detecteren, monitoren en
sturen bij na evaluatie;
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2.

Zorgen voor elkaar: We zorgen materiële ondersteuning voor ieder die arm is of arm dreigt te
worden;

3.

Kansen creëren: Samen met onze partners in het brede welzijnswerk en de lokale gemeenschap
realiseren we voor kwetsbare mensen kansen tot participatie aan het maatschappelijke leven.

Projecten
1. Meten is weten
1.1. We actualiseren jaarlijks de omgevingsanalyse in het kader van de meerjarenplanning met
bijzondere aandacht voor de kwetsbare mensen en gezinnen.
1.1.1. Actie: minimaal één maal per jaar bespreekt het college de armoede-indicatoren met de
verschillende diensten, het werkveld en de raadscommissie, BCSD en burgers.
1.2. Na evaluatie van de armoede-indicatoren sturen we indien nodig de meerjarenplanning bij i.f.v.
het armoedebeleid.
1.2.1. Actie: De dienstverlening van het lokaal bestuur wordt uitgebreid en/of aangepast i.f.v. de
vaststellingen op basis van de geactualiseerde meerjarenplanning/het Vlaams of federaal beleid, enz.
1.3. Het Bijzonder Comité van de sociale dienst volgt de evolutie op van de individuele noden van de
Hamse burgers op en rapporteert elk half jaar daarover aan het Vast Bureau.
1.3.1. Actie: Tweemaandelijks rapporteert de sociale dienst aan het BCSD over de resultaten van de proactieve acties in ‘t Verhoog i.f.v. een betere doorstroom van kwetsbare burgers naar de hulpverlening.

2. Zorgen voor elkaar
2.1. Hammenaars in armoede sporen we actief op.
Vandaag bereiken we zeker niet alle Hammenaars in armoede en moeten mensen zelf nog teveel de weg
vinden naar onze diensten. Dat willen we fundamenteel omkeren. We gaan voor een proactieve aanpak,
een outreachend beleid, waarbij onze maatschappelijk werkers mensen in armoede actief opsporen.
2.1.1. Actie: We reiken onze medewerkers de nodige instrumenten (opleiding, coaching, ITtools) aan i.f.v.
een actieve opsporing.
2.2. Hammenaars in armoede kunnen rekenen op een 360° begeleiding.
Een actieve benadering en outreachend werken, betekent dat we mensen thuis bezoeken, maar ook oog
hebben voor een totaalbenadering. We gaan op zoek naar allé problemen waarmee mensen in armoede
geconfronteerd worden.
2.2.1. Actie: Een toegankelijke, laagdrempelige deskundige dienst ‘Samenleving en Gezin’ wordt
georganiseerd met sterke front- én backoffice. De frontoffice heeft in deze een belangrijke detecterende
rol in te vullen. De backoffice organiseert een efficiënte regie (360°) rond de persoon of gezin in
armoede0
2.2.2. Actie: Een doorgedreven intake brengt de problemen inzake inkomen, huisvesting, tewerkstelling,
kinderen, onderwijs, gezondheid, mobiliteit en mentaal welbevinden in kaart. We pakken die problemen
geïntegreerd aan.
2.2.3. Actie: Elke gezin in armoede krijgt een “casemanager” als aanspreekpunt, één maatschappelijk
medewerker die alle mogelijke dienstverlening binnen brengt bij het gezin en fungeert als aanspreekpunt.
2.3. Op weg naar een ‘Hams Menswaardig Inkomen’ (HaMI) als opstap naar activering en participatie.
Geïnspireerd op innovatieve voorbeelden zoals de stad Kortrijk willen we inzetten op een meer
gestructureerde financiële ondersteuning van gezinnen in armoede. Daarbij wordt ingezet op het
versterken van een volwaardige participatie aan het maatschappelijk leven voor gezinnen in armoede.
We onderzoeken onze mogelijkheden.
2.3.1. Actie: We onderzoeken op korte termijn (Q1 en Q2 2021) hoe we een HaMI [*] kunnen
introduceren in onze gemeente.
2.3.2. Actie: We voorzien de nodige middelen i.k.v. de meerjarenplanning om een ‘HaMI’ te financieren.
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2.4. We zorgen voor algemene financiële impulsen voor gezinnen met lage inkomens.
2.4.1. Actie: De afschaffing gezinsbelasting voor de allerzwakste gezinnen (personen met Verhoogde
Tegemoetkoming)
2.4.2. Actie: In het kader van Corona-subsidie voorzien we voor gezinnen met lage inkomens lokaal te
besteden waardebonnen. De laagste inkomens ‘leefloon/ivt/IGO) krijgen hierbij een extra impuls. We
voorzien hiervoor een budget van 50.000 euro.
2.5. ’t Verhoog wordt verder uitgebouwd tot laagdrempelig steunpunt dat voorziet in materiële
ondersteuning van kwetsbare gezinnen.
2.5.1. Actie: De coördinator van ’t Verhoog werkt outreachend om kwetsbaren toe te leiden tot ’t
Verhoog, dit met bijzondere aandacht voor nog niet bereikte doelgroepen (IGO / ivt / ...).
2.5.2. Actie: De coördinator van ’t Verhoog begeleidt de cliënten naar relevante diensten, bij multiproblem- situaties wordt een maatschappelijk werker van de sociale dienst ingezet als casemanager (zie
2.2.3).

3. Kansen creëren
3.1. Kwetsbare kinderen en jongeren verdienen onze speciale aandacht.
Kinderen en jongeren hebben het zwaar te verduren en zijn een kwetsbare groep. Aandacht voor hun
mentale welzijn en welbevinden en het bieden van passende begeleiding is noodzakelijk om hun
weerbaarheid en zelfbeeld te versterken, maatschappelijke participatie te vergroten en
achterstellingskansen tegen te gaan.
3.1.1. Actie: We zetten in op een versterking van maatschappelijke begeleiding van jongeren i.s.m.
externe partners ( zoals bvb. Habbekrats, Krachtgericht Waas & Dender, Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg Waas&Dender, ...) en voorzien hiervoor de nodige middelen in de meerjarenplanning
3.1.2. Actie: We verkleinen de kloof tussen kinderen in armoede en de vrijetijdsactoren (sport/jeugd,
cultuur) door individuele financiële tussenkomsten en specifieke initiatieven te organiseren.
3.1.3. Via het loket kinderopvang wordt er naar gestreefd om kinderen uit kwetsbare gezinnen toe te
leiden tot de reguliere kinderopvang. We zorgen er voor dat de kostprijs geen struikelblok is voor
participatie, we bekijken de mogelijkheden om een tussenkomst te voorzien voor niet inkomens
gerelateerde opvang.
3.2. We bouwen het samenwerkingsverband ‘Huis van het kind’ verder uit.
3.2.1. Actie: Het steunpunt O.O.G. wordt uitgebouwd als herkenbaar hulpverleningsaanbod naar Hamse
gezinnen en professionals die werken met kinderen/jongeren. We doen dit als verlengstuk van de Dienst
Samenleving & Gezin, gelet op de bestaande samenwerkingsverbanden, de steeds bereikbare frontoffice, de beschikbare ruimte, ...
3.2.2. Actie: ‘geboortepakket’. Elk gezin met een pasgeborene krijgt een geboortepakket, aan de hand
van het pakket is er een gesprek. Het detecteren van noden, invullen van rechten en doorverwijzen naar
relevante partners zijn hierin een belangrijke opdrachten.
3.3. Het lokaal bestuur werkt samen met onderwijs- en welzijnspartners aan betere slaagkansen in
het onderwijs voor kwetsbare kinderen.
3.3.1. Actie: We ondersteunen en faciliteren acties in het kader vaan een gelijke kansenbeleid van de
lokale overlegplatforms Basis en Secundair onderwijs, vb. onthaal anderstalige nieuwkomers, acties rond
vroegtijdige schoolverlaters, enz.
3.3.2. Actie: We ondersteunen en faciliteren net-overschrijdende acties en vragen van directies en
zorgcoördinatoren. Vb. ondersteuning noodopvang, inzamelen laptops, ...
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3.4. Een sociaal ouderenbeleid zet in op verbinding, zorg en betaalbaarheid.
3.4.1. Actie: We richten, bij voorkeur i.s.m. andere partners een lokaal dienstencentrum (LDC) op in
onze gemeente en denken aan fysieke antennes in de Hospitaalstraat, maar ook bvb. in de vernieuwde
site Tasibel. Het dienstencentrum is een verlengstuk van onze dienstverlening en helpt ons bij onze
proactieve zoektocht naar mensen in armoede én mensen die dreigen in armoede/eenzaamheid te
belanden. Het LDC is eveneens een instrument inzake buurtgericht werken.
3.4.2. Actie: We breiden de capaciteit van het WZC Meulenbroek uit met 15 woongelegenheden0
3.4.3. Actie: We bewaken de betaalbaarheid van het WZC Meulenbroek. De dagprijs wordt tijdens deze
legislatuur enkel geïndexeerd.
3.5. We ondersteunen toegankelijkheidsinitiatieven op de arbeidsmarkt voor kwetsbare mensen.
3.5.1. Actie: We ondersteunen de doorstart van OTC Spoor2 vzw tot een volwaardig opleidings- en
tewerkstellingscentrum dat activerings- en participatiekansen biedt op de arbeidsmarkt aan
Hammenaars in een kwetsbare situatie. We voorzien de nodige middelen in de Meerjarenplanning.
3.5.2. Actie: Het dienstenchequebedrijf van het OCMW werkt samen met OTC Spoor2 vzw en zetten
samen in op een professionele de begeleiding van werknemers en een kwaliteitsvolle dienstverlening.
3.5.3. Actie: Wijkwerkers krijgen ook in de eigen dienstverlening kansen en blijven op vlak van
‘Wijkwerken’ onze verantwoordelijkheid nemen als regisseur in de regio.
3.5.4. Actie: We zetten extra in om mensen via artikel 60 &7 te activeren en werkervaringskansen te
geven. We zoeken hiervoor naast de eigen diensten ook samenwerking met bedrijven in Hamme, dit in
functie van een latere doorstroom binnen het reguliere arbeidscircuit.
3.5.5. Actie: We zetten in op samenwerking(sverbanden) met de VDAB i.f.v. begeleiding, vorming en
toeleiding naar de arbeidsmarkt.
3.5.6. Actie: We verwijzen kwetsbare mensen, in overleg met relevante partners, door naar de -voor
hen- meest geschikte werkvloer (vb. Mensen met een mentale/ fysieke beperking naar VZW De
Kemphaan)
3.6. We bieden een oplossing aan de mobiliteitsproblemen van kwetsbare mensen.
3.6.1. Actie: We organiseren zelf goedkoop vervoer voor bezoekers van het dagcentrum Den Oever;
zetten het busje in voor vervoer van rusthuisbewoners naar recreatieve initiatieven, ... zodat vervoer
geen bijkomende financiële drempel wordt voor rusthuisbewoners.
3.7. We bieden ondersteuning en woonmogelijkheden aan voor kwetsbare mensen op de
huisvestingsmarkt.
3.7.1. Actie: We zetten in op betere bekendmaking en doorstroom bij kwetsbare mensen naar de sociale
bouwmaatschappij De Zonnige Woonst en SVK.
3.8. We nemen maatregelen om de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor alle burgers, maar
in het bijzonder voor kwetsbare mensen.
3.8.1. Actie: We ontwikkelen in samenwerking met andere partners preventieve /curatieve initiatieven.
Vb. door inzet van een intergemeentelijk preventiewerker die specifieke acties naar kwetsbare
doelgroepen kan implementeren; door de inzet van een intergemeentelijk vroeginterventie- medewerker
in te zetten, ...
3.9. We streven naar een maximale participatie aan het maatschappelijk leven van kwetsbare
mensen.
3.9.1. Actie: We voorzien financiële middelen om tussenkomsten te geven voor vrijetijdsparticipatie van
kwetsbare mensen.
3.9.2. Actie: We voorzien in de verdere uitbouw van het ‘Rap op stap kantoor’.
3.10 We bouwen verder structurele samenwerking uit met organisaties die zich specifiek richten
naar kwetsbaren: Crisisopvang 72uren SAS, vzw Voedsaam, Dyzo, ...
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[*] Het HaMI is een extra financiële tegemoetkoming, gebaseerd op vooraf bepaalde criteria waarbij de
bestaande tegemoetkoming (bvb het leefloon) wordt aangevuld tot een bedrag dat berekend is op basis
het minimumloon van een werknemer in een vergelijkbare gezinssituatie. Het inkomen en de steun
samen behouden bewust wel een afstand tot dit minimumloon om effecten van de inactiviteitsval te
voorkomen én wordt afhankelijk gesteld van een aantal concrete engagementen vanwege de persoon in
armoede zoals het verplicht volgen van een activeringstraject.

O.43

Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad van Hamme van 27
april 1999 betreffende het vaststellen van de voorwaarden van de erfpacht voor het kerkhof
Sint-Anna.
 De akte van recht van erfpacht van 9 december 1999, in het bijzonder artikel 12 en 14.
 Het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder de artikelen 55 en 56.
 Omzendbrief BA-2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van 16
januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten.
 Omzendbrief BB-2008/04 van 6 juni 2008 betreffende de wijziging van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij decreet van 18 april 2008
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 40 en
41 met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 Decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging van 16 januari 2004, laatst gewijzigd bij decreet
van 29 maart 2019.
 Besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en
crematoria d.d. 14 mei 2004, laatst gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16
december 2016.
 Het Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster, zoals vastgesteld in de
Gemeenteraad van 18 juni 2014.
 Het Gemeentelijk Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties, zoals vastgesteld in de
Gemeenteraad van 18 juni 2014.
 Het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen van 18 december 2019.
 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 27 oktober 2020 en 24
november 2020.
OVERWEGINGEN:
 Er werd vastgesteld dat op een aantal urnenzerken foto's werden aangebracht die niet voldeden
aan de bepalingen zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen, meer
bepaald in artikel 61.
 De foto's in kwestie ogen stijlvol en zijn niet storend zijn.
 Het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen dient te worden aangepast, zodat foto's van
groter formaat in het algemeen toegelaten kunnen worden.
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BESLUIT met algemene instemming:

1. ALGEMENE BEPALINGEN
1.1 Begraafplaatsen in de gemeente
Artikel 1:
De gemeente Hamme beschikt over vijf begraafplaatsen:


begraafplaats van Hamme Centrum, gelegen Kerkhofstraat (nieuwe ingang)/ Driegotenkouter
(oude ingang);



begraafplaats van Hamme-Moerzeke, gelegen Priester Edward Poppestraat;



begraafplaats van Hamme-Kastel, gelegen Ganzenberg;



begraafplaats van Hamme-Sint-Anna, gelegen Sint-Annastraat 136 (zie akte recht van erfpacht
van 9 december 1999);



begraafplaats van Hamme-Zogge, gelegen Zogge.

Artikel 2:
De begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium of urnenveld en de
asverstrooiing van:


personen die ingeschreven zijn in het bevolkings- vreemdelingen- of wachtregister van de
gemeente Hamme en overleden zijn buiten het grondgebied van Hamme;



personen die op het grondgebied van Hamme zijn overleden of er dood werden aangetroffen;



personen begunstigd van het recht op begraving of plaatsing in een concessie op één van de
gemeentelijke begraafplaatsen van Hamme;



personen opgenomen in een instelling buiten de gemeente Hamme en die vóór hun opneming
hun hoofdverblijfplaats te Hamme hadden, doch wegens omstandigheden werden ingeschreven
in een andere gemeente;



personen die bij een bloedverwant of kennis buiten de gemeente zijn gaan wonen en die vóór
bedoelde inwoning hun gewone verblijfplaats te Hamme hadden;



een ongehuwde zoon of dochter waarvan de ouders ingeschreven zijn in het bevolkings-,
vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Hamme;



personen die vroeger gedurende minstens 20 jaar in de gemeente hebben gewoond. De periode
van ‘minstens 20 jaar’ is zowel van toepassing op het totaal van onderbroken periodes als voor
een onafgebroken periode;



personen die in Hamme wonen, maar door wettelijke of internationale overeenkomsten
vrijgesteld zijn van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van, alsook
hun echtgenoten en verwanten die ten laste zijn van hen;



de inwoners van de St. Annaparochie van Waasmunster;



personen met een bijzondere relatie met de gemeente Hamme, mits bijzondere toelating van
het college van burgemeester en schepenen.

1.2 Openingsuren van de verschillende begraafplaatsen
Artikel 3:
De begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk:


op werkdagen van 1 april tot en met 30 september van 8u tot 19u, van 1 oktober tot en met 31
maart van 8u tot 17u;



op zaterdag, zon- en feestdagen van 9u tot 17u;
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op 1 en 2 november van 8u tot 17u30.

2. LIJKBEZORGING
2.1 Vormen van lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen
Artikel 4:


begraving van een stoffelijk overschot of asurne in geconcedeerde of niet-geconcedeerde grond,
urnenkelder of columbariumnis;



begraving van een stoffelijk overschot of asurne van een foetus onder de vlinderboom;



plaatsing van een asurne van een kind (-12 jaar) in de urnenpaddenstoel;



asverstrooiing op de voorziene asweide.

2.2 Voorwaarden van lijkbezorging
Artikel 5:
De gemeentediensten moeten ten minste 2 werkdagen voor de teraardebestelling zal plaatsvinden
verwittigd worden. Dit gebeurt door middel van een online aanvraagformulier, terug te vinden op de
gemeentelijke website: https://www.hamme.be/aangifte-overlijden.
Artikel 6:
De lijkbezorging op de begraafplaatsen van Hamme gebeurt van maandag tot en met zaterdag tussen 9u
en 16u30.
Er wordt op de gemeentelijke begraafplaatsen van Hamme geen enkele vorm van lijkbezorging verricht
op zondagen en op volgende feest- en verlofdagen, zijnde:
1 januari, de eerstvolgende werkdag na 1 januari, maandag van halfvasten (carnaval), paasmaandag, 1
mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart),
maandag na de derde zondag van september (jaarmarkt), 1 en 2 november, 11 november
(Wapenstilstand), 15 november, 24 december na 13u, 25 en 26 december (Kerstdag en tweede Kerstdag)
en op 31 december na 13u.
Artikel 7:
De lijkbezorging gebeurt op de door het college van burgemeester en schepenen aangeduide percelen.

3. NIET-GECONCEDEERDE PERCELEN
3.1. Algemeen principe
Artikel 9:
Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden niet-geconcedeerde plaatsen toegekend, die betrekking
hebben op:


een perceel grond;



een urnenkelder;



een columbariumnis.

Artikel 10:
De aanvragen tot het toekennen van een niet-geconcedeerd perceel impliceren vanwege de aanvragers
de verbintenis zich te onderwerpen aan al die reglementen en ordemaatregelen die gelden op de
gemeentelijke begraafplaatsen en aan die welke in de toekomst kunnen uitgevaardigd worden.

3.2. Duurtijd en einde van de niet-geconcedeerde begraving of plaatsing van een
asurne
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Artikel 11:
De plaats worden toegekend voor maximum één persoon en voor een periode van 15 jaar. Er is geen
mogelijkheid tot verlenging.
Na 15 jaar worden de niet-geconcedeerde percelen ontruimd. Een afschrift van de beslissing tot
ontruiming wordt gedurende een jaar voor het vervallen van deze termijn aangeplakt:


aan het graf en/of in de nabijheid van het te ontruimen perceel



aan de ingang van de begraafplaats

De nabestaanden hebben vanaf de bekendmaking van de beslissing tot ontruiming een jaar de tijd om
graftekens weg te halen. Na deze termijn worden ze van ambtswege verwijderd en worden ze eigendom
van de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van deze
materialen.
Nabestaanden van niet-geconcedeerde percelen kunnen tijdens de aanplakking een aanvraag richten tot
het college van burgemeester en schepenen tot het ontgraven van het lichaam en het aangaan van een
concessie voor de overledene.
3.3. Ontruimen van een niet-geconcedeerde begraving of plaatsing van een asurne

Artikel 12:
In een beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bepaald welke bestemming
wordt gegeven aan de resten – onverminderd de naleving van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze
van lijkbezorging en de graftekens.
Voor de ontruimingen moeten evenwel de bepalingen van het decreet op de begraafplaatsen en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten in acht genomen worden, zowel als de beginselen inzake eerbied voor de
overledenen en inzake volksgezondheid.

3.4. Herdenkingsmogelijkheid na ontruiming
Artikel 13:
Nadat de ontruimingen hebben plaatsgevonden van een niet-geconcedeerde begraving of plaatsing van
een asurne geeft het gemeentebestuur aan de nabestaanden of enig belanghebbende de mogelijkheid
om een naamplaatje te laten bevestigen op een gedenkplaat, waarvan de plaats bepaald wordt door de
bevoegde diensten van het gemeentebestuur.
Een naamplaatje kan aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken en hiervoor zal een retributie
gevraagd worden, zoals bepaald in het retributiereglement dienaangaande.
Artikel 14:
De naamplaatjes na ontruiming blijven gedurende een periode van 25 jaar hangen. Na de termijn van 25
jaar biedt het gemeentebestuur de mogelijkheid om het naamplaatje te vervangen en dit op aanvraag bij
de dienst burgerzaken en mits betaling van de retributie cfr. het retributiereglement dienaangaande.
Naamplaatjes die na de termijn van 25 jaar niet worden vernieuwd, worden ambtshalve verwijderd.
Artikel 15:
De naamplaatjes die reeds aan een gedenkplaat werden bevestigd vóór 22 februari 2017 blijken van
mindere kwaliteit te zijn en verkleuren/worden onleesbaar na verloop van tijd. Mits betaling van de
retributie zoals bepaald in het retributiereglement dienaangaande, kan het reeds bevestigde naamplaatje
vervangen worden, waarna de termijn van 25 jaar begint te lopen. De naamplaatjes die niet werden
vervangen zullen ambtshalve verwijderd worden wanneer zij onleesbaar worden of wanneer de termijn
van 25 jaar (te rekenen vanaf 22 februari 2017) verstreken is.
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4. GECONCEDEERDE PERCELEN
4.1. Algemeen principe
Artikel 16:
Zolang de omvang van de begraafplaats dit mogelijk maakt, worden concessies verleend voor:


begraving op een perceel grond;



bijzetting in een urnenkelder;



bijzetting in een columbariumnis.

Deze concessie worden verleend volgens de voorwaarden en tarieven opgenomen in het gemeentelijk
retributiereglement m.b.t. grondconcessies, columbaria en urnenvelden.
Artikel 17:
Bij het verkrijgen van een concessie is de houder verplicht om het graf te onderhouden en binnen het jaar
een grafzerk te plaatsen. Indien dit niet vrijwillig gebeurt, kan het gemeentebestuur op kosten van de
concessiehouder een grafzerk laten plaatsen.
Artikel 18:
Indien gewenst, dienen reeds grafkelders te worden geplaatst naargelang het aantal personen die in deze
concessie nog zullen begraven worden.

4.2. Duurtijd
Artikel 19:
Nieuwe concessies worden verleend voor de duur van 25 jaar.

4.3. Aanvraag van een nieuwe concessie
Artikel 20:
De aanvraag van een concessie is mogelijk voor alle onder artikel 2 van dit reglement genoemde
personen nog in leven of bij hun overlijden.
Artikel 21:
Concessies worden verleend vanaf het moment dat de aanvraag wordt ondertekend door de aanvrager of
zijn gevolmachtigde.
Na de opmaak van deze aanvraag wordt een betalingsformulier verzonden aan de aanvrager.
Artikel 22:
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de vorm en de inhoud van het aanvraagformulier
van een concessie.
Artikel 23:
De aanvragen tot het verlenen van een concessie impliceren vanwege de aanvragers de verbintenis zich
te onderwerpen aan al die reglementen en ordemaatregelen die gelden op de gemeentelijke
begraafplaatsen en aan die welke in de toekomst kunnen uitgevaardigd worden.
Artikel 24:
Het verlenen van een vergunning door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch een
verkoop in.
De vergunningen zijn onoverdraagbaar.

4.4. Uitbreiding van bestaande concessies
Artikel 25:
Uitbreiding van een concessie betekent dat een reeds toegekende concessie uitgebreid wordt met één of
meerdere concessies.

16 december 2020

358

Deze uitbreiding wordt enkel toegestaan indien de bijkomende begraving of plaatsing van de urne
materieel mogelijk is.
Artikel 26:
Indien een concessie wordt uitgebreid, dient er voor de bijkomende begunstigde een nieuwe concessie te
worden aangekocht van 25 jaar. De reeds bestaande concessie dient hierbij hernieuwd te worden met
een termijn die gelijk is aan de periode van de overschrijding ingevolge de toegekende termijn van de
nieuwe concessie
De berekening van de bij te betalen concessietermijn gebeurt proportioneel volgens volgende formule:
Aantal jaren dat de nieuwe termijn de lopende concessietermijn overschrijdt x het
bedrag/jaar/overledene.
Artikel 27:
Indien het praktisch mogelijk is én de nabestaanden geven toelating om de altijddurende concessie uit te
breiden, dan wordt een nieuwe concessie van 25 jaar verleend voor de bijkomende overledene. De
resterende duurtijd van de altijddurende concessie wordt gelijkgesteld aan de vervaldatum van de
betalende concessie.
In geval van uitbreiding van een concessie van 50 jaar (concessie aangekocht vanaf 1 januari 1972 tot en
met 31 december 2001), dient de nieuwe concessie te worden aangekocht voor de resterende termijn
van de bestaande concessie indien deze resterende termijn de termijn van een nieuwe concessie (= 25
jaar) overschrijdt. In elk ander geval, wordt de concessie uitgebreid overeenkomstig artikel 26 van dit
reglement.

4.5. Bijzetting in bestaande concessies
Artikel 28:
Bijzetting in een bestaande concessie betekent dat de toegekende concessie reeds werd aangekocht voor
meerdere begunstigden.
Artikel 29:
In geval van bijzetting in een bestaande concessie blijft de termijn doorlopen. Indien de laatste begraving
of bijzetting van een asurne zich evenwel voordoet minder dan 10 jaar vóór het verstrijken van de
concessie dient de bestaande concessie voor het alle begunstigden, die al dan niet reeds zijn overleden,
hernieuwd te worden om de grafrust (10 jaar) te waarborgen.

4.6. Hernieuwing van een concessie
Artikel 30:
De concessies kunnen na het verstrijken van hun termijn, worden hernieuwd met een periode van 5, 10
of 15 jaar, volgens de voorwaarden en tarieven opgenomen in het gemeentelijk retributiereglement
m.b.t. grondconcessies, columbaria en urnenvelden.
Artikel 31:
De altijddurende concessie kan na 50 jaar, op aanvraag van enige belanghebbende, hernieuwd worden:


Indien aangekocht naar aanleiding van het eerste overlijden, daterend van vóór 31 december
1971 = kosteloze hernieuwing.



Indien aangekocht naar aanleiding van een eerste overlijden daterend vanaf 1 januari 1972 tot
en met 31 december 2001 = omgezet naar een concessie van 50 jaar = hernieuwing tegen
betaling, rekening houdend met de voorwaarden en tarieven die werden opgenomen in het
retributiereglement m.b.t. grondconcessies, columbaria en urnenvelden.

Artikel 32:
In geval van het verstrijken van een termijn van een uitbreiding van een altijddurende concessie, en
waarbij de altijddurende concessie werd aangekocht naar aanleiding van een eerste overlijden daterend
vóór 31 december 1971, wordt de altijddurende concessie kosteloos vernieuwd en dient de uitgebreide
concessie hernieuwd te worden cfr. de voorwaarden en tarieven opgenomen in het retributiereglement
m.b.t. grondconcessies, columbaria en urnenvelden.
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Artikel 33:
De aanvraag tot hernieuwing moeten worden ingediend vóór het verstrijken van de concessietermijn.
Na het verstrijken van de concessietermijn kan enkel hernieuwd worden op voorwaarde dat er nog geen
ontruiming heeft plaatsgevonden én mits betaling van de reeds verlopen en nog niet vereffende termijn.
De hernieuwing begint te lopen vanaf het moment dat de concessie verstreek. De concessie dient te
worden hernieuwd voor elke begunstigde in de concessie.
Indien de altijddurende concessie niet hernieuwd wordt én de retributie niet vereffend wordt voor de
bijkomende concessie, nadat de wettelijke berichtgevingen werden geplaatst door het gemeentebestuur,
wordt het volledig in concessie gegeven perceel, inclusief altijddurende concessie, als beëindigd
beschouwd.

4.7. Voortijdig beëindigen van een concessie
Artikel 34:
Op aanvraag van de concessiehouder, de erfgenamen van de begunstigde of bij afwezigheid hiervan,
iedere belanghebbende, kan een concessie voortijdig beëindigd worden. Er wordt door het
gemeentebestuur een aanvraag tot beëindiging concessietermijn opgesteld die ondertekend wordt door
de aanvrager(s).
Met de ondertekening van dit aanvraagformulier wordt bevestigd dat er geen nabestaanden of
belanghebbenden (in leven) zijn die bovengenoemde concessie verder willen verlengen en wordt aldus
om stopzetting en ontruiming van de concessie gevraagd.

De aanvrager is ervan op de hoogte dat bovengenoemde concessie op zijn aanvraag ontruimd zal worden
en neemt hiervoor alle verantwoordelijkheid.
Niet meegenomen materialen worden bij ontruiming eigendom van de gemeente.
Bij de voortijdige beëindiging kan de betaalde concessieprijs noch geheel, noch gedeeltelijk
teruggevorderd worden.
In bepaalde dringende gevallen (gevaar tot beschadiging andere graven, veiligheid,…) kan het college van
burgemeester en schepenen beslissen om tot voortijdige ontruiming over te gaan.
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om toelating te verlenen tot voortijdige
beëindiging van de concessie.
Vooraleer het college van burgemeester en schepenen tot beëindiging overgaat, wordt de vraag tot
beëindiging gedurende één jaar aangeplakt aan de betrokken concessie en aan de ingang van de
begraafplaats. De concessiehouder wordt indien mogelijk schriftelijk in kennis gesteld.
Bezwaren tegen een voortijdige beëindiging moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen.

4.8. Einde van een concessie
Artikel 35:
Een concessie is beëindigd wanneer de concessietermijn is verstreken of wanneer na de wettelijke
bekendmakingen geen van de nabestaanden hun wil te kennen hebben gegeven om de concessie nog
verder te hernieuwen.
Artikel 36:
Indien de altijddurende concessie niet hernieuwd wordt en/of de retributie voor de bijkomende concessie
wordt niet vereffend, wordt het volledig in concessie gegeven perceel, inclusief altijddurende concessie,
als beëindigd beschouwd.
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4.9. Ontruimen van een concessie
Artikel 37:
In een beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt bepaald welke bestemming
wordt gegeven aan de resten - onverminderd de naleving van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze
van lijkbezorging- en de graftekens.
Voor de ontruimingen moeten evenwel de bepalingen van het decreet op de begraafplaatsen en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten in acht genomen worden, zowel als de beginselen inzake eerbied voor de
overledenen en inzake volksgezondheid.
Artikel 38:
De nabestaanden hebben vanaf de bekendmaking van de beslissing tot ontruiming een jaar de tijd om
graftekens weg te halen. Na deze termijn worden ze van ambtswege verwijderd en worden ze eigendom
van de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de bestemming van deze
materialen.

4.10. Herdenkingsmogelijkheid na ontruiming
Artikel 39:
Nadat de ontruimingen hebben plaatsgevonden van een geconcedeerde begraving of plaatsing van een
asurne geeft het gemeentebestuur aan de nabestaanden of enig belanghebbende de mogelijkheid om
een naamplaatje te laten bevestigen op een gedenkplaat, waarvan de plaats bepaald wordt door de
bevoegde diensten van het gemeentebestuur.
Een naamplaatje kan aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken en hiervoor zal een retributie
gevraagd worden, zoals bepaald in het retributiereglement dienaangaande.
Artikel 40:
De naamplaatjes na ontruiming blijven gedurende een periode van 25 jaar hangen. Na de termijn van 25
jaar biedt het gemeentebestuur de mogelijkheid om het naamplaatje te vervangen op aanvraag bij de
dienst burgerzaken en mits betaling van de retributie cfr. het retributiereglement dienaangaande.
Naamplaatjes die na de termijn van 25 jaar niet worden vernieuwd, worden ambtshalve verwijderd.
Artikel 41:
De naamplaatjes die reeds aan een gedenkplaat werden bevestigd vóór 22 februari 2017 blijken van
mindere kwaliteit te zijn en verkleuren/worden onleesbaar na verloop van tijd. Mits betaling van de
retributie zoals bepaald in het retributiereglement dienaangaande, kan het reeds bevestigde naamplaatje
vervangen worden, waarna de termijn van 25 jaar begint te lopen. De naamplaatjes die niet werden
vervangen zullen ambtshalve verwijderd worden wanneer zij onleesbaar worden of wanneer de termijn
van 25 jaar (te rekenen vanaf 22 februari 2017) verstreken is.

5. KINDEREN
Artikel 42:
Op de gemeentelijke begraafplaatsen worden gratis percelen toegekend voor begraving of plaatsing van
een asurne voor kinderen tot en met 12 jaar (de kinderbegraafplaats):


een perceel grond (- 6 jaar);



een vlinderboom (specifiek voor foetussen);



een nis in de urnenpaddenstoel.

Artikel 43:
Deze percelen blijven behouden zolang de nabestaanden geen aanvraag tot ontruiming indienen.
Op initiatief van het gemeentebestuur kunnen evenwel ontruimingen gebeuren na de wettelijke
berichtgevingen te hebben vervuld om nabestaanden op de hoogte te brengen van eventuele
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ontruimingen en hen de mogelijkheid te geven het gemeentebestuur ervan in kennis te brengen dat zij
het graf wensen te behouden.
Artikel 44:
Op eenvoudig verzoek van de ouders kunnen ook levenloos geboren kinderen die de wettelijke
levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt begraven worden volgens de daartoe voorziene
mogelijkheden (= kinderbegraafplaats) op de begraafplaatsen van Hamme.
Begraven foetussen mogen eveneens een gedenkteken of grafsteen krijgen met de vermelding van de
naam, overlijdensdatum en de afstamming.
Artikel 45:
Buiten de kinderbegraafplaats kan begraving of plaatsing van een asurne toegestaan worden voor
overleden kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar. Deze concessie wordt gedurende 25 jaar behouden
en kan dan op aanvraag kosteloos hernieuwd worden met een periode van telkens 15 jaar.

6. OUD-STRIJDERS
Artikel 46:
Een oud-strijder is een persoon die gediend heeft tijdens één of beide oorlogen (van 1914 en/of 1945) en
die ‘een kaart met opgave der oorlogsdiensten’ kan voorleggen.
De oud-strijder kan na voorlegging van de genoemde kaart of voldoende bewijzen van oorlogsdienst
samen met zijn echtgenote kosteloos begraven worden op een daartoe voorbehouden perceel voor oudstrijders.
Deze concessie wordt gedurende 50 jaar behouden en kan dan op aanvraag kosteloos hernieuwd worden
met een periode van 5, 10 of 15 jaar.

7. GRAVEN VAN LOKAAL HISTORISCH BELANG
Artikel 47:
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt autonoom welke graven van lokaal historisch belang
zijn. Deze grafmonumenten worden 50 jaar bewaard. Deze termijn is verlengbaar. Het onderhoud
gebeurt door de gemeentediensten.
Artikel 48:
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt autonoom voor welke graven een erkenning door
Monumentenzorg wordt aangevraagd. Erkende graven moeten volgens de voorwaarden van
Monumentenzorg gerestaureerd en onderhouden worden.
Het gemeentebestuur vraagt hiervoor subsidies.

8. ASVERSTROOIING
8.1. Algemeen principe
Artikel 49:
De asverstrooiing op de voorziene strooiweide is kosteloos.

8.2. Herdenkingsmogelijkheid
Artikel 50:
Het gemeentebestuur geeft aan de nabestaanden of enige belanghebbende de mogelijkheid om een
naamplaatje te laten bevestigen op de gedenkplaat aan de strooiweide waar de asverstrooiing heeft
plaatsgevonden.
Het naamplaatje kan aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken en hiervoor zal een retributie
gevraagd worden, zoals bepaald in het retributiereglement dienaangaande.
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8.3. Duurtijd
Artikel 51:
Het naamplaatje blijft behouden gedurende een periode van 25 jaar.

8.4. Hernieuwing
Artikel 52:
Het naamplaatje kan na 25 jaar en op aanvraag bij de dienst burgerzaken vervangen worden, mits
betaling van een retributie, zoals bepaald in het retributiereglement dienaangaande.
Artikel 53:
De naamplaatjes die reeds werden bevestigd aan de strooiweiden vóór 22 februari 2017, kunnen mits
betaling van de retributie zoals bepaald in het retributiereglement dienaangaande, vervangen worden,
waarna de termijn van 25 jaar begint te lopen.
De reeds bevestigde naamplaatjes (geplaatst vóór 22 februari 2017) blijken van mindere kwaliteit te zijn
en verkleuren/worden onleesbaar na verloop van tijd. De naamplaatjes die niet werden vervangen zullen
ambtshalve verwijderd worden wanneer zij onleesbaar worden of wanneer de termijn van 25 jaar (te
rekenen vanaf 22 februari 2017) verstreken is.

9. VERWAARLOOSDE PERCELEN
Artikel 54:
Verwaarlozing staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen,
ingestort of bouwvallig is.
De verwaarlozing wordt vastgesteld door een staat van bevinding opgemaakt door de burgemeester of
zijn gemachtigde. Dit verslag blijft een jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt,
cfr. art. 10 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging d.d. 16 januari 2004.
Na het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling kan het college van burgemeester en schepenen,
bij delegatie door de gemeenteraad, een einde maken aan de concessie.
Er wordt dan van ambtswege overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen.
De van ambtswege verwijderde graftekens en sierelementen worden eigendom van de gemeente.
Artikel 55:
Bij onmiddellijk gevaar voor openbare orde en veiligheid, zijn de wijze van bekendmaking en de aan de
betrokkenen toegestane termijn voor herstel, zoals vastgesteld in artikel 54 van dit reglement, niet van
toepassing.
De burgemeester kan ambtshalve en op kosten van de nabestaanden, de grafmonumenten verwijderen
of toegebrachte schade herstellen, zulks na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling.

10. HET VERLENEN VAN TOESTEMMING TOT OPGRAVING
Artikel 56:
Ontgravingen kunnen aangevraagd worden aan de burgemeester met duidelijke motivering waarom men
tot ontgraving wenst over te gaan.
De burgemeester zal beslissen of al dan niet kan ingestemd worden met de ontgraving, na overweging
van de aangehaalde redenen.
Indien de aanvraag afgewezen wordt, worden de aanvragers hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
Indien de aanvraag wordt ingewilligd, worden er documenten opgemaakt dienstig voor opgraving,
ondertekend door de burgemeester.
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Na betaling van de ontgravingskosten zal een datum en uur bepaald worden waarop de opgraving zal
plaatsvinden.
De opgraving kan niet bijgewoond worden door andere personen dan de grafmakers, de bevoegde agent
en de ambtenaar van de burgerlijke stand.

11. BEPALINGEN BETREFFENDE DE GRAFCONSTRUCTIES, SIERELEMENTEN
EN BEPLANTINGEN
11.1. Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 57:
Op de gemeentelijke begraafplaatsen te Hamme dient men volgende bepalingen in acht te nemen:


Er dient steeds een toelating tot het plaatsen van een grafzerk te worden verkregen van het
college van burgemeester en schepenen, vooraleer men kan overgaan tot het plaatsen van een
grafmonument.



Begonnen werken dienen zonder onderbreking te worden uitgevoerd.



De oprichting van grafmonumenten dient te geschieden volgens de vastgestelde afmetingen.



Alvorens op de begraafplaatsen van de gemeente te worden toegelaten moeten de als
graftekens bestemde stenen, langs alle zichtbare kanten afgewerkt en gekapt zijn, zodat ze
onmiddellijk kunnen geplaatst worden.



De graftekens moeten geplaatst worden op de lijnrichting aan te wijzen door de gemeentelijke
overheid.



Er mag geen aarde, materiaal, bouwstukken of andere voorwerpen gelegd worden of terecht
komen op andere graven, grafzerken, grafversieringen en dergelijke.



Overblijvende aarde dient verzameld en gebracht te worden op de plaats door de grafmaker
aangewezen.



Lanen, paden en wegeltjes dienen na de werken onmiddellijk hersteld te worden in hun
oorspronkelijke staat.



Het is niet toegelaten om vaste gedenktekens of bloemen te plaatsen op de strooiweide. Er
mogen enkel bloemen neergelegd worden op de daartoe voorziene strook, welke na 4 weken of
bij verwelking van ambtswege zullen worden verwijderd.



Onder de vlinderboom en aan de urnenpaddenstoel is het toegelaten om vaste gedenktekens te
plaatsen. De gedenktekens mogen ten hoogste 20cm breed en 30cm hoog zijn.



Met uitzondering van de strooiweide en de columbariummuur, waar er geen beplantingen
mogen aangebracht worden, mogen de beplantingen aan de overige graftekens op de
gemeentelijke begraafplaatsen niet hoogstammig zijn en mogen ze slechts een max. hoogte van
1m bedragen, op voorwaarde dat de nabijgelegen graftekens geen hinder van deze beplanting
ondervinden. Beplantingen onder de vlinderboom en aan de urnenpaddenstoel zijn slechts
toegestaan in een bloempot, met een maximumhoogte van 30cm.



Het planten van laagstammige groenblijvende struiken en bloemen is niet toegelaten op de
wegen of binnen het aangelegde urnenveld of op de grasweide aan de gedenkzuilen.



Het is niet toegelaten om sierelementen aan te brengen op de naamplaatjes die werden
aangebracht op de gedenkzuilen naar aanleiding van een asverstrooiing of ontruiming.



Er mogen geen materialen of voertuigen achtergelaten worden.



Niemand mag een grafteken wegnemen zonder machtiging.



Zij die monumenten of graftekens plaatsen moeten ervoor zorgen dat geen schade wordt
toegebracht aan andere monumenten of graftekens, noch aan aanwezige verhardingen.
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Artikel 58:
De burgemeester kan ambtshalve en op kosten van de aansprakelijk bevonden personen, de materialen
en voertuigen verwijderen of toegebrachte schade herstellen, in geval van de overtredingen van de
verbodsbepalingen vervat in bovenstaande opsomming, zulks na een zonder gevolg gebleven
ingebrekestelling.

11.2. Specifieke bepalingen betreffende de afmetingen van de percelen en graftekens
11.2.1. percelen bestemd voor begravingen in volle grond
Artikel 59:
De percelen voorbehouden voor de begravingen hebben volgende afmetingen:

Geconcedeerd perceel

Niet-geconcedeerd perceel

Enkel graf

Dubbel graf

2 meter lang

2 meter lang

0,80 meter breed

1,60 meter breed

1,80 meter lang
0,80 meter breed

Kinderbegraafplaats:
tot de leeftijd van 6 jaar

1 meter lang
0,60 meter breed

of 12 jaar indien begraving asurne

11.2.2. urnenveld
Artikel 60:
De percelen voor de urnenkelders zijn 0,60 meter lang en 0,60 meter breed. (zie bijlage 1)
Artikel 61:
Op de geconcedeerde urnenkelders mogen alleen gedenktekens geplaatst worden die beantwoorden aan
de volgende voorschriften:


Materiaal: jasberggraniet.



De zerk wordt met afgeronde hoeken afgewerkt.



De keuze van belettering is vrij.

Artikel 62:
Op de begraafplaatsen waar een perceel ingericht werd voor niet-geconcedeerde urnenkelders mogen
alleen uniforme gedenktekens geplaatst worden die geleverd en geplaatst worden door de
gemeentediensten.
Op elk urnenzerkje wordt een naamplaatje gekleefd door het gemeentebestuur waarvan het opschrift
vermeldt:


naam, voornaam;



indien van toepassing: echtgeno(o)t(e), weduw(e)naar van naam, voornaam;



geboorte- en overlijdensjaar.

Artikel 63:
De strook aarde tussen twee rijen urnenkelders is voorbehouden voor beplanting die zal worden
geplaatst en onderhouden door het gemeentebestuur.
De hoogte van de sierelementen mag maximaal 30 cm bedragen.
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11.2.3. vlinderboom
Artikel 64:
In de vlinderboom mag enkel een vlinder geplaatst worden als gedenkteken. De vlinders worden
aangebracht door het gemeentebestuur.
Andere, persoonlijke gedenktekens, kunnen onderaan de vlinderboom geplaatst worden, mits zij de
afmetingen zoals bepaald in artikel 57 van dit reglement niet overschrijden.
Het is niet verplicht om een vlinder aan te kopen wanneer men begraving of plaatsing van een foetus
onder de vlinderboom wenst.

11.2.4. urnenpaddenstoel
Artikel 65:
Op elke witte stip van de urnenpaddenstoel wordt een gedenkplaatje gekleefd door het
gemeentebestuur waarvan het opschrift vermeldt:


naam, voornaam;



geboorte- en overlijdensdatum.

Andere, persoonlijke gedenktekens kunnen onder en rond de urnenpaddenstoel geplaatst worden, mits
zij de afmetingen zoals bepaald in artikel 57 van dit reglement niet overschrijden.

12. ONDERHOUD
Artikel 66:
Het onderhoud van de graven op de gemeentelijke begraafplaatsen berust bij de belanghebbende familie
of haar aangestelde.
Alle verwelkte bloemen en planten moeten onmiddellijk verwijderd worden, zoniet gebeurt dit van
ambtswege.
Bloemen en planten, rond de periode van 1 en 2 november geplaatst, worden ambtshalve verwijderd
vanaf de eerste werkdag van de maand december.

13. VERANTWOORDELIJKHEID
Artikel 67:
Het gemeentebestuur staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen en is
niet aansprakelijk voor de op de begraafplaatsen gepleegde diefstallen.
Artikel 68:
Het gemeentebestuur kan evenwel niet verantwoordelijk zijn voor beschadigingen ontstaan aan
grafmonumenten, veroorzaakt door onvoorziene gebeurtenissen, tenzij reeds vóór de beschadiging
verwaarlozing werd vastgesteld bij middel van een akte van de burgemeester of zijn gemachtigde.
Artikel 69:
Het gemeentebestuur verbindt zich ertoe om de begraafplaatsen na de openingsuren, zoals vermeld in
artikel 3 van dit reglement, af te sluiten. De begraafplaatsen zijn niet meer toegankelijk na de vermelde
openingsuren.
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14. SLOTBEPALINGEN
Artikel 70:
Alle niet in het reglement voorziene gevallen worden beslecht door het college van burgemeester en
schepenen, in zoverre zij niet door een wet, besluit of decreet aan een andere overheid worden
toegewezen en niet in strijd zijn met het niet-discriminatieprincipe.

Artikel 71:
Het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen van 18 december 2019 wordt opgeheven.

Artikel 72:
Dit huishoudelijk reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het
Decreet Lokaal Bestuur

Artikel 73:
De bepalingen van dit reglement vallen onder de toepassing van het Gemeentelijk reglement
administratieve sancties.

O.44
Coronacrisis - besluit burgemeester 30/11/2020 - maatregelen voor sport-, jeugd- en
cultuurwerkingen en -activiteiten voor -13-jarigen - bekrachtiging - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder:
o Artikel 133 dat bepaalt dat de burgemeester de gemeenteraad informeert over de aan
hem bij wet toegewezen uitgeoefende bevoegdheden en dat dit artikel rechtsgrond
geeft aan een tijdelijke politieverordening.
o Artikel 134§1 dat bepaalt dat de burgemeester in uitzonderlijke, hoogdringende
omstandigheden politieverordeningen kan opmaken in plaats van de gemeenteraad en
dat dergelijke verordening bekrachtigd dient te worden op de eerstvolgende raad.
o Artikel 135§2 met betrekking tot het uitoefenen van bevoegdheden inzake gezondheid,
veiligheid en rust en dat dit artikel rechtsgrond geeft aan een tijdelijke
politieverordening.
 Het besluit van de burgemeester: 'Coronacrisis - besluit burgemeester 30/11/2020 - maatregelen
voor sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten voor -13-jarigen - bekrachtiging - besluit'.
OVERWEGINGEN:
 In afwachting van de effecten van de heropstart van de scholen op de besmettingsgraad in de
gemeente Hamme, besliste de lokale veiligheidscel op 16 november om het verbod op sport-,
jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten op het grondgebied van Hamme te verlengen tot en
met 30 november.
 De veiligheidscel stelde vast dat de besmettingsgraad in de gemeente Hamme geleidelijk aan
daalt. De positiviteitsratio kent eveneens een dalende trend.
 De lokale veiligheidscel besliste als gevolg op 30 november 2020 om opnieuw sport-, jeugd- en
cultuurwerkingen en -activiteiten voor -13-jarigen toe te laten onder bepaalde voorwaarden.
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Deze voorwaarden werden uitgevaardigd middels burgemeestersbesluit van 30 november 2020,
dat de gemeenteraad dient te bekrachtigen.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: Bekrachtigt het besluit van de burgemeester: 'Coronacrisis - besluit burgemeester
30/11/2020 - maatregelen voor sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en -activiteiten voor -13-jarigen'.

O.45

Alternatief voor wegvallen nieuwjaarsreceptie

De gemeenteraad,

In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid T. Waterschoot, Open VLD;
Neemt akte van de toelichting bij de vraag:

"In het college van 17/11/2020 lezen we dat het college werkt aan een alternatief voor het wegvallen van
de nieuwjaarsreceptie.
Een aantal punten werden voorgesteld door de werkgroep.
Het college koos uiteindelijk voor een dag dienstvrijstelling.
Waarom koos het college niet voor een consumptiecheque voor (lokale) horeca ? Hierbij zou men een
directe boost kunnen geven aan de sector die het zeer zwaar te verduren heeft."

Voor verdere toelichting ter zitting, het antwoord van burgemeester H.Vijt: zie de audio-opname.

De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten.

N.B. Volgende stukken werden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
 Nieuwsbrief DDS 2020-12 – beslissingen raad van bestuur 19 november 2020
 Nieuwsbrief VERKO 2020-12 – beslissingen raad van bestuur 19 november 2020
 RBC Zuid – goedgekeurde notulen van Intergem dd. 22 september 2020

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.
Namens de gemeenteraad:

André Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter
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