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Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid – voorzitter;
Albert Beerens, burgemeester
Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,
Mevr. Vera De Koster, Mevr. Inez De Coninck, schepenen;
Patrick De Smedt, OCMW-voorzitter/lid van het College;
Mevr. Lutgard Van der Borght, Paul Verhaevert,
Mevr. Anja Haverals, Louis Van Lembergen, William
Engels,
Mevr. Marijke De Vis, Mevr. Ineke Robijns, Mevr. Arianne
De Bondt, Mevr. Els Van Buggenhout, Willy Segers, Mevr.
Inge De Nil, Jeroen Eenens, Mevr. Magda Vandeputte, Luc
De Ridder, Mevr. Marieke De Medts en Wouter Van
Driessche, raadsleden
en Mevr. Katleen Biesemans, gemeentesecretaris
_________________________________________________
Punt 1 :

Beslissing houdende de vaststelling van de aanvullende
opcentiemen op de heffing van het Vlaams Gewest op de
verkrotting van gebouwen vanaf het aanslagjaar 2015 tot
en met het aanslagjaar 2019
________________________________________________________________________

De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 28 januari 2014, houden de
aanpassing van het algemeen reglement m.b.t. belastingen welke door de
gemeente worden geheven, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26
november 2013;
Gelet op het schrijven vanwege Agentschap Vlaamse Belastingdienst, dd
14/04/2014, betreffende mogelijkheid tot het heffen van opcentiemen op de
gewestelijke heffing op verwaarloosde en ongeschikt of onbewoonbaar
verklaarde woningen en gebouwen en op de gewestelijke heffing op leegstaande
en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Gelet op de wet van 3 april 2014 tot wijziging van het WIB 1995, inzake de
vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende de bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald hoofdstuk VIII, afdeling 2, en
latere wijzigingen.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248
tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van
15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het gemeentedecreet
van 15 juli 2005 ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende
de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Met 23 ja-stemmen (algemeen stemmen)
BESLUIT
Artikel 1 :
Er wordt vanaf het aanslagjaar 2015 tot en met het aanslagjaar 2019, 100
opcentiemen geheven op de heffing ingesteld door het decreet van 22 december
1995, houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald
hoofdstuk VIII, afdeling 2, en latere wijzigingen. Het betreft de heffing op
verkrotting van gebouwen.
Artikel 2 :
De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse
Belastingsdienst voor de inning van deze opcentiemen.
Artikel 3 :
Dit reglement zal krachtens artikel 186 van het gemeente decreet op de
gemeentelijke website worden bekendgemaakt.

Artikel 4:
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan :
de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant., de heer L. De Witte, Gouverneur

Vlaams- Brabant, ABB – Afdeling Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 1, 3000
Leuven

Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht :
de secretaris,
get. Mevr. K. Biesemans

de voorzitter,
get. Mevr. J. Vermeir

Voor eensluidend uittreksel,
Opwijk, 5 juni 2014
In opdracht :

Mevr. Katleen Biesemans
Gemeentesecretaris

Mevr. Joske VERMEIR
Voorzitter gemeenteraad

