Gemeentebestuur Ardooie
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Zitting van 30 januari 2017
Aanwezig :

De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ;
De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Callens T., Verhelle K .en Lepla M., Schepenen;
Mevr. en de Heren Vandewaetere C., Buyck V., Deceuninck G., Vandekerckhove V., Demeulenaere S.,
Dejonckheere A., Goethals K., Devroe M., Dejaeghere V., Vanantwerpen A., Eeckhout K., Godderis F.,
Devisch L., Vereenooghe I. en Chiers M.-Cl., raadsleden;
en Pillaert D., secretaris.

Punt 3: Goedkeuren gemeentebelasting inname openbaar domein
De Raad,
Gelet op het Gemeentedecreet, inz. art.42, 43 en 186;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, Belgisch Staatsblad 4 juli 2008; en
latere wijzigingen;
Gelet op de artikels 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op de artikels 2, 3 en 4 van de decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid
van bestuur in de provincies en gemeenten;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente vereist dat het evenwicht tussen de
gemeentelijke ontvangsten en uitgaven behouden blijft;
Gelet de gemeenteraadsbeslissing dd. 22.12.2003 houdende belasting op inname openbaar
domein;
Gehoord de burgemeester;
BESLIST: 20 ja-stemmen
Art.1: Het belastingreglement houdende inname openbaar domein, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 22 december 2003, wordt opgeheven vanaf 31 januari 2017.
Art. 2: Ingaand op 1 februari 2017 wordt een belasting geheven op het gebruik van het
openbaar domein voor het uitvoeren van bouwwerken, meer bepaald voor het stapelen
van materialen en grondstoffen, het plaatsen van machines en werktuigen, van
stellingen, containers, werfketen, verkoopburelen, e.d., al dan niet met schuttingen of
hekkens afgezet.
Art. 3: De belasting wordt vastgesteld als volgt:
-

Kosteloos indien de inname maximum 10 kalenderdagen duurt, indien de aanvraag
tijdig wordt aangevraagd, dit is minstens 10 werkdagen vooraf;

-

Voor innames vanaf 10 kalenderdagen bedraagt de belasting:
o € 3/dag indien inname < 15 m²
o € 6/dag indien inname tussen 15 m² en 30 m²
o € 10/dag indien inname tussen 30 m² en 60 m²
o € 20/dag indien inname meer dan 60 m²

Bij opeenvolgende vergunningen voor dezelfde locatie, zonder onderbreking in
tijdperiodes van meer dan één maand, worden de periodes geacht zich opeenvolgend te
hebben voorgedaan voor de berekening van de tarieven.
Indien de inname van het openbaar domein een bijkomende afsluiting van de openbare
weg noodzaakt: belasting zoals hierboven gesteld + € 50 per dag.
Art. 4: Het bezetten van de openbare weg bij het inrichten van bouwwerven of het afsluiten
van de openbare weg is slechts toegelaten na voorafgaandelijke schriftelijke toelating
van het College van Burgemeester en Schepenen en dit minimum 10 kalenderdagen
voorafgaand aan de werken.
Indien de aanvraag minder dan 10 kalenderdagen voor de aanvang van de inname van
de openbare weg of plaats wordt ontvangen, wordt een administratieve geldboete
aangerekend van € 50.
Indien de bouwheer het nalaat van een aanvraag in te dienen, wordt € 100
aangerekend, waarbij de eerste keer wordt vrijgesteld.
De aanvraag moet volgende gegevens bevatten:
-

Naam aanvrager, adres, telefoongegevens en eventueel e-mailadres;

-

Plaats inname;

-

Datum van inneming en van de duur van de bezetting;

-

Plan waarbij duidelijk de afmetingen van de in te nemen oppervlakten vermeld zijn.

De vergunningen tot gebruik hebben het karakter van gedoogzaamheid. De gemeente
zal geen enkele aansprakelijkheid dragen nopens het privaat gebruik van gedeelten van
de openbare wegen en de daarop geplaatste voorwerpen. De vergunning alleen draagt
daaromtrent alle aansprakelijkheid.
De vergunningen zijn herroepbaar en het College van Burgemeester en Schepenen kan
ze ten allen tijde intrekken. De vergunninghouder zal evenwel om geen enkele reden
schadevergoeding kunnen vorderen aangezien de vergunningen steeds ten titel van
gedoogzaamheid worden verleend.
Een eventuele verlenging van de vergunning dient voor het verstrijken van de
vergunning aangevraagd te worden.
Een vergunning, of verlenging van vergunning, wordt echter niet afgeleverd als blijkt dat
vroegere rekeningen van de aanvrager nog openstaan.
Art. 5: Geven geen aanleiding tot het heffen van de belasting:
-

Transportwagens die slechts enkele uren het openbaar domein in gebruik nemen voor
het lossen en laden van goederen.

-

Werken aan gebouwen die getroffen zijn door een ramp (bv. brand)

-

De periode waarin het College van Burgemeester en Schepenen de vergunning
ingetrokken heeft zoals bepaald in artikel 3.

Art. 6: De op de vergunningsaanvraag opgegeven aantal m² en aantal dagen kunnen het
voorwerp uitmaken van een controle door de gemeentediensten. Bij vastgestelde
afwijkingen wordt de aanvragen hiervan in kennis gesteld met het verzoek om binnen
de acht dagen een bijkomende aanvraag in te dienen of binnen dezelfde termijn zijn
opmerkingen schriftelijk mee te delen.

De belastbare oppervlakte wordt in volle m² uitgedrukt; afronding gebeurt naar boven
of beneden naargelang de uitkomst na het geheel getal meer of minder dan 0,5
bedraagt.
Art. 7: De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning.
Betaalde bedragen zijn niet terugvorderbaar.
Art. 8: De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen,
gebeurt volgens de bepalingen vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Art. 9: Het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein vastgesteld in de
gemeenteraad van 22 december 2013 wordt opgeheven.
Art. 10: Een afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid bezorgd
worden.
Namens de gemeenteraad
De Secretaris,
D. Pillaert (get.)

De Voorzitter,
K. Callens (get.)

Voor eensluidend afschrift
Afgeleverd op 31 januari 2017
De Secretaris,
D. Pillaert

De Burgemeester
K. Callens

