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Punt 14 :

Goedkeuring van een belastingsreglement op de verwijdering
van aanplakkingen en van geplaatste reclameborden of
wegwijzers op het openbaar domein , voor de dienstjaren 2014
tot en met 2019
______________________________________________________________________________

De Raad,

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2013, houdende algemene
bepalingen voor de gemeentelijke belastingen;
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 nieuwe gemeentewet ;
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 ;
Na beraadslaging,
Met 23 ja-stemmen (algemeen stemmen) ;
BESLUIT :
Artikel 1 :
Er wordt voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentebelasting geheven op het
verwijderen door de diensten van de gemeente Opwijk van aanplakkingen en geplaatste
reclameborden of wegwijzers op het openbaar domein.
Artikel 2 :
Publiciteitsborden, wegwijzers en affiches worden verwijderd door de diensten van de
gemeente Opwijk. Hiervoor dient er per verwijdering behalve voor deze waarvoor een
toelating tot plaatsing werd verleend door de burgemeester een bedrag van 125 EUR als
belasting worden betaald door diegene die verantwoordelijk is voor de plaatsing of door de
organisator of door de verantwoordelijke uitgever, die hiertoe hoofdelijk gehouden zijn.
Artikel 3 :
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant.
Artikel 4 :
Deze beslissing zal tevens worden overgemaakt aan de korpschef van de politiezone
AMOW, het hoofd van de dienst grondgebiedzaken/infrastructuur, aan de dienst financiën,
aan de heer gemeenteontvanger en aan alle gemeentelijke adviesraden.
Aldus beslist in voormelde zitting.
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Opwijk, 29 november 2013
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