STAD ZOUTLEEUW
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
U wordt overeenkomstig artikel 20/21 GD voor de eerste maal uitgenodigd voor de
vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 18/12/2018 om 20.00 uur
in het stadskantoor AC zaal Ophem, Aen den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw

AGENDA MET TOELICHTENDE NOTA
OPENBAAR
SECRETARIAAT
1.

Verslag vorige vergadering

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te
keuren.
ADVIES- EN BEHEERRADEN
2.

Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van
artikel 200 § 3 GD

Beheersorgaan BIB:
- Vergadering 8/09/2018
Jeugdraad:
- Vergadering 14/11/2018
Kindergemeenteraad:
- vergadering 6/11/2018
Scholenoverleg:
- vergadering 22/11/2018

FINANCIËLE ZAKEN
3.

Vaststellen meerjarenplanaanpassing nr. 7 periode 2014-2020

In de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de gemeenten vertrekt de planning vanuit de
beleidsdoelstellingen van het bestuur, opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het vertrekpunt
voor de opmaak van het budget 2019 is het resultaat van het aangepast meerjarenplan 2014-2019.
Dat is het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Die
bijsturingen kunnen inhoudelijk van aard zijn, waarbij ook de conclusies van de beleidsevaluaties
worden meegenomen, of financieel, waarbij bepaalde ramingen worden aangepast, of beide.
Uiteraard zal de stad nagaan of de geraamde ontvangsten en uitgaven in het meerjarenplan nog
realistisch zijn. Bovendien bepalen de BBC-regels dat het resultaat van de jaarrekening 2017 moet
worden verwerkt in een eerstvolgend beleidsdocument om zo het financieel evenwicht te kunnen
aantonen. In de meerjarenplanaanpassing nr. 7 werd bijgevolg het resultaat van de jaarrekening 2017,
zijnde -610.226,86 euro, verwerkt.
Het initieel MJP dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van 6 jaar: het omvat de
beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met 2019. Bij een
aanpassing van het MJP naar aanleiding van de opmaak van het budget 2018, heeft de stad in de
financiële nota van het MJP minstens de jaren 2014 tot en met 2020 moeten opnemen.
De verplichting om de financiële consequenties over een langere periode weer te geven is niet zonder
belang, aangezien de beoordeling van het financieel evenwicht op lange termijn, met de
autofinancieringsmarge (AFM) als criterium, gebeurt op basis van het laatste jaar van de financiële
nota. Liesbeth Homans, Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, benadrukt in haar omzendbrief BB
2017/3 het feit dat de gemeentebesturen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om uiterlijk in het
boekjaar 2019 een structureel evenwicht te bereiken. Concreet wil dit zeggen dat de AFM zowel in
2019 als in 2020 positief moeten zijn.
Het stadsbestuur moet via de staat van het financieel evenwicht het bewijs leveren dat zij financieel in
evenwicht kan blijven. Deze staat van financieel evenwicht wordt bekeken vanuit twee invalshoeken :
- de raming van het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht)
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- de raming van de autofinancieringsmarge (structureel evenwicht)
2014 (JR)
2015 (JR)
2016 (JR)
Kasbasis
4.265.412,70
3.732.689,31
379.693,47
AFM
5.890.759,89
1.295.873,71
494.708,37

2017 (JR)
-610.226,86
539.626,12

2018 (B)
18.000
-181.064,59

2019 (B)
16.000
7.071

Het college stelt voor om de aanpassing nr. 7 van het meerjarenplan 2014-2020 goed te keuren.

4.

Vaststellen budgetwijziging 2018

Het exploitatiebudget (verschil tussen exploitatie-ontvangsten en exploitatie-uitgaven) stijgt met
112.486 euro (van 202.594 euro naar 315.080 euro).
De exploitatie-ontvangsten stijgen met 37.838 euro (van 9.709.345 euro naar 9.747.183 euro).
De exploitatie-uitgaven dalen met 74.648 euro (van 9.506.751 euro naar 9.432.102 euro).
Het investeringsbudget (verschil tussen investeringsontvangsten en investeringsuitgaven) stijgt
met 990.790 euro (van -681.499 euro naar 309.291 euro). Deze stijging heeft onder andere te maken
met integratie van de overgedragen investeringskredieten uit de jaarrekening 2017 en het herbekijken
van de timing van de diverse investeringsprojecten.
De investeringsontvangsten stijgen met 1.237.000 euro (van 1.348.729 euro naar 2.585.729 euro).
De investeringsuitgaven stijgen met 246.209 euro (van 2.030.228 euro naar 2.276.437 euro).
In deze budgetwijziging is een op te nemen lening voorzien van 500.000 euro, dit is een daling met
400.000 euro ten opzichte van het initiële budget 2018.
Na inbreng van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar (-515.396,21 euro van
jaarrekening 2017) en na voorliggende budgetwijziging wordt het resultaat op kasbasis 18.000 euro
i.p.v. 10.000 euro (initieel budget 2018).
Deze budgetwijziging heeft een positieve invloed op de autofinancieringsmarge (AFM). Vertrekkend
van het cijfer van het initieel budget 2018, zijnde -293.501 euro wordt de AFM na deze wijziging
-181.064,59 euro.
Het college stelt voor om de budgetwijziging 2018 vast te stellen.
5.

Vaststellen dotatie 2019 aan politiezone Getevallei

Het gemeentelijk aandeel van de stad Zoutleeuw op de politiebegroting PZ Getevallei werd
vastgesteld op 11,15%.
Voor 2019 impliceert dit voor de stad Zoutleeuw een bijdrage van 995.693 EUR aan de politiezone
Getevallei.
Het college stelt voor akkoord te gaan om de gemeentelijke dotatie 2019 voor de politiezone
Getevallei vast te stellen op een bedrag van 995.693 EUR.
6.

Kerkbestuur St-Bartholomeus Halle-Booienhoven : gewijzigd meerjarenplan 2014-2019

Deze meerjarenplanwijziging werd ingediend omdat de gemeentelijke exploitatietoelage voorzien in
het budget 2019 namelijk 4.694,30 hoger is dan oorspronkelijk goedgekeurd werd in het
meerjarenplan 2014-2019 en latere wijzigingen (4.275 EUR). Aangezien enerzijds de
exploitatieontvangsten verlagen door de minder ontvangsten van de vieringen en de daling van de
netto intresten en anderzijds de exploitatieuitgaven verhogen, stijgt de gemeentelijke
exploitatietoelage voor het jaar 2019.
De samenvatting van het gewijzigd meerjarenplan 2014-2019 ziet er als volgt uit :
MJP 2014
MJP 2015
MJP 2016
MJP 2017
MJP 2018 MJP 2019
Exploitatie
€ 13.427,16 € 8.897,40 € 12.175,00 € 15.583,58 € 8.182,07 € 4.694,30
toelage
Investerings
toelage
€150.088,88
€ 0 € 30.500,00
€0
€0
€0
Het college stelt voor om deze meerjarenplanwijziging goed te keuren.
7.

Belasting op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden

De gemeenteraad heeft in zitting van 29/01/2013 de belasting op aanplakborden voor
publiciteitsdoeleinden goedgekeurd voor de periode van 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2018.
Aangezien de geldigheidsduur verstrijkt, is het nodig om deze belasting opnieuw vast te stellen :
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30 EUR/m²
Bij ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met 50% van de verschuldigde belasting. Het
bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
De belasting is niet verschuldigd voor borden :
1. geplaatst op of aan handelshuizen, die dienen voor het maken van reclame die betrekking
heeft op de handel die in die huizen wordt uitgeoefend;
2. die opgericht worden na 1 december van het belastingsjaar;
3. geplaatst door openbare besturen of door instellingen zonder winstoogmerk, met reclame van
menslievende, artistieke, wetenschappelijke of letterkundige aard of van openbaar nut, en
voor zover geen commerciële doeleinden worden beoogd;
4. die enkel en alleen gebruikt worden voor officiële notariële aankondigingen;
5. die enkel en alleen gebruikt worden bij gelegenheid van wettelijke voorziene verkiezingen;
6. geplaatst langs sportterreinen=NIEUW
Het college stelt voor om akkoord te gaan om met ingang van 01/01/2019 de belasting op
aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden voor de aanslagjaren 2019 t/m 2025 vast te stellen
op 30 EUR/m².
8.

Belasting op de voor bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van nietgeadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten

De gemeenteraad heeft in zitting van 29/01/2013 de belasting op de voor bestemmelingen kosteloze
verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde
producten goedgekeurd voor de periode van 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2018.
Aangezien de geldigheidsduur verstrijkt, is het nodig om deze belasting opnieuw vast te stellen :
0,02 EUR per bedeeld exemplaar met een gewicht tot en met 100 gram,
0,05 EUR per bedeeld exemplaar met een gewicht van meer dan 100 gram.
Vrijstelling van belasting wordt verleend voor elke verspreiding van éénbladig drukwerk kleiner of
gelijk aan A4-formaat.
Bij ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met 50% van de verschuldigde belasting. Het
bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
De belasting is niet verschuldigd door:
 openbare besturen en gelijkgestelde instellingen
 opleidingscentra die gesubsidieerd worden door overheden
 vormings- en onderwijsinstellingen
 socio-culturele verenigingen, sportverenigingen, caritatieve en politieke organisaties
Het college stelt voor om akkoord te gaan om met ingang van 01/01/2019 de belasting op de
voor bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter en van gelijkgestelde producten voor de aanslagjaren 2019 t/m 2025 vast te
stellen zoals voorgesteld.
9.

Belasting op tweede verblijven

De gemeenteraad heeft in zitting van 29/01/2013 de belasting op tweede verblijven goedgekeurd voor
de periode van 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2018.
Aangezien de geldigheidsduur verstrijkt, is het nodig om deze belasting opnieuw vast te stellen :
750 EUR per tweede verblijf.
Bij ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met 50% van de verschuldigde belasting. Het
bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
De belasting is niet verschuldigd voor:
 lokalen uitsluitend bestemd voor het beoefenen van een beroepswerkzaamheid;
 de tenten en woonaanhangwagens;
 verplaatsbare caravans, tenzij deze tenminste zes maanden van het aanslagjaar opgesteld
blijven om als woongelegenheid aangewend te worden;
 de leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij in de loop van
het aan het aanslagjaar voorafgaande kalenderjaar, blijkens de gegevens uit de
bevolkingsregisters of het wachtregister, gedurende ten minste zes maanden van het jaar als
hoofdverblijf werd aangewend;
 de woningen die werden opgenomen op een inventaris of register in het kader van het
gemeentelijk belastingreglement op woningen en/of gebouwen en/of kamers die beschouwd
worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, onafgewerkt, verwaarloosd of leegstaand.
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Het college stelt voor om akkoord te gaan om met ingang van 01/01/2019 een belasting op
tweede verblijven voor de aanslagjaren 2019 t/m 2025 vast te stellen op 750 EUR per tweede
verblijf.
10.

Belasting op industriële voor verhuring bestemde koelcellen

De gemeenteraad heeft in zitting van 29/01/2013 de belasting op industriële voor verhuring bestemde
koelcellen goedgekeurd voor de periode van 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2018.
Aangezien de geldigheidsduur verstrijkt, is het nodig om deze belasting opnieuw vast te stellen :
115 EUR per koelcel.
Bij ambtshalve inkohiering wordt de belasting verhoogd met 50% van de verschuldigde belasting. Het
bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
Het college stelt voor om akkoord te gaan om met ingang van 01/01/2019 de belasting op
industriële voor verhuring bestemde koelcellen voor de aanslagjaren 2019 t/m 2025 vast te
stellen op 115 EUR per koelcel.
11.

Belastingreglement op inname openbaar domein

De gemeenteraad heeft in zitting van 24/03/2015 het belastingreglement op inname openbaar domein
heeft goedgekeurd voor een periode van 01/04/2015 t.e.m. 31/12/2018 heeft goedgekeurd.
Aangezien de geldigheidsduur verstrijkt, is het nodig om deze belasting opnieuw vast te stellen :
KERMISSEN
- een attractie met een oppervlakte kleiner dan 100 m² : 7,50 EUR per lopende meter,
- een attractie met een oppervlakte van 100 m² en meer : 12,50 EUR per lopende meter.
WEKELIJKSE MARKT
- 0,75 EUR per lopende meter en per marktdag (met een minimum van 5 meter) voor vaste
marktkramers die op basis van een vergunning betalen.
- 10 EUR per marktdag voor standwerkers.
INNAME VOOR ALLERLEI AUTOMATEN, VOOR MATERIALEN, VOORWERPEN, MACHINES,
SCHUTSELS EN DERGELIJKE MET HET OOG OP HET UITVOEREN VAN WERKEN DIE NIET
VAN OPENBAAR NUT ZIJN EN VOOR OCCASIONELE INNEMINGEN ANDERE DAN DEZE
BEPAALD HIERBOVEN
a) Voor allerlei automaten : 25 EUR per jaar per automaat.
b) Voor materialen, voorwerpen, machines, schutsels en dergelijke geplaatst op het openbaar
domein met het oog op het uitvoeren van werken die niet van openbaar nut zijn : 0,25 EUR per
m2 per dag met een minimum van 10 EUR per aangifte.
c) Voor occasionele innemingen van het openbaar domein, andere dan deze bepaald
hierboven en die niet het voorwerp uitmaken van specifieke belasting- of retributiereglementen
:
- zonder handels- of bedrijfskarakter : 0,25 EUR per m2 per dag met een minimum van 10 EUR per
aangifte
- met handels- of bedrijfskarakter : 0,50 EUR per m2 per dag met een minimum van 10 EUR per
aangifte.
Vrijgesteld van deze belasting :
- verenigingen met een uitsluitend menslievend doel zonder enig winstgevend oogmerk,
- caritatieve organisaties en Zoutleeuwse sociale, culturele en sportieve verenigingen erkend door
het stadsbestuur.
- de innemingen van openbaar domein tijdens braderieën, de jaarlijkse avondmarkt, Kapelkermis en
kerstmarkt zijn niet onderworpen aan deze belasting.
- onderwijsinstellingen op het grondgebied van Zoutleeuw voor de innemingen van openbaar domein
wekelijkse markt vermeld onder afdeling 2 en voor occasionele innemingen vermeld onder afdeling 3
punt c)
- terrassen horeca = NIEUW
Het college stelt voor de voorgestelde belasting op inname openbaar domein goed te keuren
met ingang van 01/01/2019 voor de aanslagjaren 2019 t/m 2025.

12.

Belasting op vreemde begravingen

De gemeenteraad heeft in zitting van 18/12/2012 de belasting op vreemde begravingen goedgekeurd
voor de periode van 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2018.
Aangezien de geldigheidsduur verstrijkt, is het nodig om deze belasting opnieuw vast te stellen:
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1.000 EUR per begraving of bijzetting in een columbarium.
Zijn vrijgesteld van de belasting :
1. de begraving of bijzetting van het stoffelijk overschot van een begunstigde persoon van een
concessie.
2. bijzetting van het stoffelijk overschot van een bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad in
een reeds bestaande niet-geconcedeerde plaats (volle grond, urnenveld of nis). Het nietgeconcedeerd graf in volle grond moet dateren van vóór 01 januari 2005.
3. de begraving van het stoffelijk overschot van een niet-inwoner
1. personen die sedert minder dan 10 jaar de stad verlaten hebben, waarvan de
familiebanden hun begraving op één van de gemeentelijke begraafplaatsen
rechtvaardigen en voor wie een aanvraag werd ingediend;
2. uitzonderlijk en voor zover de overledene een bijzondere relatie heeft gehad met de
stad kan het college van burgemeester en schepenen toestemming geven tot
begraving op een gemeentelijke begraafplaats, conform de bepalingen van het
huishoudelijk reglement en het retributiereglement begraafplaatsen
Er wordt eveneens rekening gehouden met de wettelijke vrijstellingen inzake inschrijving in de
registers, zoals E.G.-ambtenaren, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken
Het college stelt voor om akkoord te gaan om met ingang van 01/01/2019 een belasting van
1.000 EUR per vreemde begraving te vestigen voor de aanslagjaren 2019 t/m 2025.
13.

Belasting op ontgraving van stoffelijke overschotten

De gemeenteraad heeft in zitting van 18/12/2012 de belasting op opgravingen goedgekeurd voor de
periode van 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2018.
Aangezien de geldigheidsduur verstrijkt, is het nodig om deze belasting opnieuw vast te stellen :
1.000 EUR per ontgraving.
Geven geen aanleiding tot de toepassing van deze belasting, de ontgravingen :
verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen
deze ambtshalve door de gemeente verricht
Het college stelt voor om akkoord te gaan om met ingang van 01/01/2019 een belasting van
1.000 EUR per ontgraving te vestigen voor de aanslagjaren 2019 t/m 2025
14.

Belasting op afgifte van administratieve documenten

De gemeenteraad heeft in zitting van 18/12/2012 de belasting op afgifte van administratieve stukken
goedgekeurd voor een periode van 01/01/2013 t.e.m. 31/12/2018.
De gemeenteraad heeft in zitting van 28/01/2014 de belasting op afgifte van rijbewijzen goedgekeurd
voor een periode van 01/02/2014 t.e.m. 31/12/2018.
Aangezien de geldigheidsduur verstrijkt, is het nodig om deze belastingen opnieuw vast te stellen :
a) Voor de afgifte van een attest van immatriculatie aan personen ingeschreven in het
vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente : 7 EUR per attest
b) Voor de afgifte van reispaspoorten : 9 EUR per reispaspoort
Dit bedrag wordt verhoogd met de door de hogere overheid vastgestelde tarieven voor de
aanmaakkosten en
kanselarijrechten op afgifte van reispaspoorten via de gewone procedure, dringende procedure,
superdringende procedure en spoedprocedure zelf afhalen bij FOD te Brussel.
Op de afgifte van een reispaspoort aan een -18 jarige is er vrijstelling van betaling van
gemeentebelasting en van de kanselarijrechten.
c) Voor de afgifte van reisdocumenten voor erkende vluchtelingen : 9 EUR per document
Dit bedrag wordt verhoogd met de door de hogere overheid vastgestelde tarieven voor de
aanmaakkosten en
kanselarijrechten op afgifte van reisdocumenten voor erkende vluchtelingen via de gewone procedure,
dringende procedure en superdringende procedure.
Op de afgifte van een reisdocument aan een -18 jarige erkende vluchteling is er vrijstelling
van betaling van gemeentebelasting en van de kanselarijrechten.
d) Voor de afgifte van reisdocumenten voor vreemdelingen : 9 EUR per document
Dit bedrag wordt verhoogd met de door de hogere overheid vastgestelde tarieven voor de
aanmaakkosten en
kanselarijrechten op afgifte van reisdocumenten voor vreemdelingen via de gewone procedure,
dringende procedure en superdringende procedure.
Op de afgifte van een reisdocumenten aan een -18 jarige vreemdeling is er vrijstelling van betaling
van gemeentebelasting en van de kanselarijrechten.
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e) Voor de afgifte van een uittreksel strafregister dienstig voor de
jacht/schietclub/kleiduifschieten die op verzoek worden uitgereikt : 2 EUR per uittreksel
f)
Voor de afgifte van een trouwboekje : 30 EUR per boekje (inclusief prijs trouwboekje)
g) Voor de afgifte van vergunning voor het schenken van bier/wijn/sterke drank bij de opening van
een vaste/reizende drankgelegenheid : 15 EUR per vergunning
h) Voor de afgifte van een vergunning voor de opening van een slijterij van geestrijke dranken
(winkel) : 15 EUR per vergunning
i)
Voor de afgifte van elektronische identiteitskaarten van Belg : 3 EUR per kaart
Dit bedrag wordt verhoogd met de door de hogere overheid vastgestelde tarieven voor de
aanmaakkosten op afgifte van elektronische identiteitskaarten van Belg volgens de gewone
procedure, spoedprocedure, extreme spoed-procedure en zelf afhalen bij FOD te Brussel.
j)
Voor de afgifte van elektronische identiteitsbewijzen voor Belgische kinderen onder de 12 jaar
(kids-ID) :
Op de afgifte van de kids-ID is er vrijstelling van betaling van gemeentebelasting.
Enkel de door de hogere overheid vastgestelde tarieven voor de aanmaakkosten op afgifte van kidsID via de gewone procedure, spoedprocedure, extreme spoedprocedure en zelf afhalen bij FOD te
Brussel zijn verschuldigd.
k) Voor de afgifte van elektronische vreemdelingenkaarten : 3 EUR per kaart
Dit bedrag wordt verhoogd met de door de hogere overheid vastgestelde tarieven voor de
aanmaakkosten op afgifte van elektronische identiteitskaarten van Belg via de gewone procedure,
spoedprocedure, extreme spoedprocedure en zelf afhalen bij FOD te Brussel.
l)
Voor de afgifte van biometrische kaarten voor vreemde onderdanen : 3 EUR per kaart
Dit bedrag wordt verhoogd met de door de hogere overheid vastgestelde tarieven voor de
aanmaakkosten op afgifte van biometrische kaarten voor vreemde onderdanen.
m) Belgische rijbewijzen in bankkaartmodel (ID-1-formaat) en van internationale rijbewijzen : 5 EUR
per rijbewijs
Dit bedrag wordt verhoogd met de door de hogere overheid vastgestelde tarieven voor de
aanmaakkosten op afgifte van rijbewijzen.
Het college stelt voor de belasting op afgifte administratieve documenten goed te keuren met
ingang van 01/01/2019 voor de aanslagjaren 2019 t/m 2025.
15.

Contante belasting op de aanlevering van afvalstoffen op het containerpark

De gemeenteraad heeft in zitting van 24/05/2016 het contantbelastingreglement voor de aanlevering
op het containerpark heeft goedgekeurd voor een periode van 01/07/2016 t.e.m. 31/12/2018.
Aangezien de geldigheidsduur verstrijkt, is het nodig om deze belasting opnieuw vast te stellen :
Fractie

Contantbelasting
particulieren
AEEA
gratis
Eterniet (asbestcement)
gratis
Glas: wit, gekleurd, vlak
gratis
Herbruikbare goederen
gratis
KGA
gratis
Kurk
gratis
Oude metalen
gratis
Papier en karton
gratis
Piepschuim (EPS)
gratis
Textiel en lederwaren (proper en aangeboden
gratis
in zakken)
Grofvuil
Per pakket van 0,5 m 3
5,00 EUR/begonnen 0,5 m³
of
 1 persoonsmatras
 5,00 EUR
 1 persoonsbed
 5,00 EUR
 2 persoonsmatras
 10,00 EUR
 2-persoonsbed
 10,00 EUR
 zetel: 1-zit
 5,00 EUR
 zetel: 2-zit
 10,00 EUR
6

Contantbelasting KMO
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

5,00 EUR/begonnen 0,5 m³







5,00 EUR
5,00 EUR
10,00 EUR
10,00 EUR
5,00 EUR
10,00 EUR
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 zetel: 3-zit
 15,00 EUR
 15,00 EUR
 stoel (2 stuks)
 5,00 EUR
 5,00 EUR
 (tuin)tafel
 5,00 EUR
 5,00 EUR
Land- en tuinbouwfolie
5,00 EUR/begonnen 0,5 m³ 5,00 EUR/begonnen 0,5 m³
Gras- en bladafval, snoeihout, gips,
cellenbeton, keramiek, sloophout,
steenafval, harde plastics
2,50 EUR
2,50 EUR
minder dan 1m³
5,00 EUR
5,00 EUR
1 – 3 m³
12,50 EUR
12,50 EUR
3 – 4 m³
Wortelstronken
2,50 EUR/stronk
2,50 EUR/stronk
Autobanden
personenwagen en vergelijkbaar
2,50 EUR/band
2,50 EUR/band
andere dan personenwagens tot diameter
25,00 EUR/band
25,00 EUR/band
1,60m en breedte 40cm
diameter groter dan 1,60m
50,00 EUR/band
50,00 EUR/band
PMD dient aangeboden te worden in de daartoe bestemde reglementaire PMD-zak die bij de
gemeente wordt aangekocht aan 0,15 EUR/zak.
Zachte plastics dienen aangeboden te worden in de daartoe bestemde reglementaire roze zak die bij
de gemeente wordt aangekocht aan 0,25 EUR/zak.
Het college stelt voor de contante belasting op de aanlevering van afvalstoffen op het
containerpark goed te keuren met ingang van 01/01/2019 voor de aanslagjaren 2019 t/m 2025.

16.

Contante belasting op de inzameling en verwerking van de hiernavolgende fracties van
het huishoudelijk afval: het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft, pmd en zachte plastics

De gemeenteraad heeft in zitting van 19/11/2013 het contantbelastingreglement voor de inzameling
van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval : gewoon huisvuil, grof vuil, gft, pmd
goedgekeurd. Art. 3 van dit raadsbesluit werd gewijzigd bij de besluiten van de gemeenteraad van
25/11/2014 en 19/12/2017.
Aangezien de geldigheidsduur verstrijkt, is het nodig om deze belasting opnieuw vast te stellen :
Fractie
Contantbelasting Particulieren
Contantbelasting KMO
a) Huisvuil
ophaling en verwerking
per kg gewogen huisvuil
0,25 €/kg
0,25 €/kg
aanbieding 40 l container
0,50 €/ aanbieding
/
aanbieding 120 l container
0,50 €/ aanbieding
0,50 €/ aanbieding
aanbieding 240 l container
1,00 €/ aanbieding
1,00 €/ aanbieding
aanbieding 1100 l container
5,00 €/ aanbieding
5,00 €/ aanbieding
voorrijkost op afroep1
75,00 €/ inzameling op afroep
75,00 €/ inzameling op afroep
gebruiksrecht container
container 40 l
0,84 €/maand
/
container 120 l
0,84 €/maand
1,84 €/maand
container 240 l
1,66 €/maand
2,47 €/maand
container 1100 l
4,58 €/maand
7,07 €/maand
aankoop slot
25 euro/slot
25 euro/slot
1 Inwoners die uitzonderlijk een hoeveelheid huisvuil wensen aan te bieden die groter is dan de gebruikte
container kunnen tot 3 maal per jaar, mits een aanvraag minimaal 1 werkdag voor de ophaaldag, maximaal 6
zakken (maximaal 60l) aanbieden naast de container. Wanneer dit ontoereikend is kan men kiezen voor
inzameling op afroep waarbij de voorrijkost wordt aangerekend. In beide gevallen wordt het huisvuil gewogen
en aangerekend.
b) Gft-afval
ophaling en verwerking
per kg gewogen gft
0,18 €/kg
0,18 €/kg
gebruiksrecht container
container 40 l
0,84 €/maand
/
container 120 l
0,84 €/maand
1,84 €/maand
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container 240 l
1,66 €/maand
2,47 €/maand
container 1100 l
4,58 €/maand
7,07 €/maand
aankoop slot
25 euro/slot
25 euro/slot
c) Grofvuil
voorrijkost op afroep
10,00 €/aanleveringsbeurt
25,00 €/aanleveringsbeurt
verwerking per pakket
5,00 €/begonnen 0,5 m³
5,00 €/begonnen 0,5 m³
of
1 persoonsmatras
5,00 €
5,00 €
1 persoonsbed
5,00 €
5,00 €
2 persoonsmatras
10,00 €
10,00 €
2 persoonsbed
10,00 €
10,00 €
zetel: 1-zit
5,00 €
5,00 €
zetel: 2-zit
10,00 €
10,00 €
zetel: 3-zit
15,00 €
15,00 €
stoel (2 stuks)
5,00 €
5,00 €
(tuin)tafel
5,00 €
5,00 €
d) Pmd-afval (60 l zak)
0,15 €/zak
0,15 €/zak
e) Zachte plastics (60l zak)
0,25 €/zak
0,25 €/zak
De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de
contante belasting betreffende de ophaling en verwerking verschuldigd op het ogenblik dat de
kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval door de ophaalwagen
worden geregistreerd.
De contante belasting betreffende het gebruik van de containers is maandelijks verschuldigd in de
helft van de maand.
Iedere gebruiker van een container dient vooraf een bedrag te storten op de DifTar-rekening en dit in
functie van de gebruikte containers.
Aantal en type containers
voorschot
1 of meerdere containers van 40 en 120 liter
50 euro
Per container van 240 l
100 euro
Per container van 1100 l
500 euro
Het college stelt voor de contante belasting op de inzameling en verwerking van de
hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval : het gewoon afval, grof vuil, gft, pmd en
zachte plastics goed te keuren met ingang van 01/01/2019 voor de aanslagjaren 2019 t/m 2025.
17.

Belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstortingen door of in opdracht van de
stad Zoutleeuw

De gemeenteraad heeft in zitting van 29/01/2013 de belasting op sluikstorten goedgekeurd t.e.m.
31/12/2018.
Aangezien de geldigheidsduur verstrijkt, is het nodig om deze belasting opnieuw vast te stellen :
- 0,50 EUR/km transport voor het ophalen en afvoeren van de afvalstoffen,
- 50 EUR/arbeidsuur en per arbeider die door de stad ingezet wordt bij het opruimen van de
sluikstortingen,
- 50 EUR/uur en per ingezet voertuig inclusief chauffeur (bestelwagens, tractor met toebehoren,
vrachtwagen, graaf/laadcombinatie,……),
- 0,50 EUR/kg opgeruimde afvalstoffen.
De voormelde bedragen zijn verschuldigd per aangevangen uur en/of ingezamelde kg en/of begonnen
km.
Bij het ambtshalve opruimen van sluikstortingen door derden in opdracht van de stad wordt het
factuurbedrag van deze derde doorgerekend aan de in art. 2 vermelde belastingplichtige.
Deze belasting is gewijzigd in functie van richtlijnen die de stad recent meekreeg van het ABB :
"De gemeente beschikt over de mogelijkheid om bestuurlijk of strafrechtelijk op te treden tegen
sluikstort. Bijgevolg kan de gemeente de vergoeding voor het opruimen van het sluikstort niet
aanwenden als afschrikmiddel of als extra sanctie.
We stellen vast dat veel gemeenten een belasting hanteren als een vergoeding voor het weghalen
van afvalstoffen achtergelaten op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn. Het belastingtarief is daarbij
vaak vrij hoog en geldt vaak forfaitair ongeacht de aard en de hoeveelheid van de achtergelaten
afvalstoffen en ongeacht het ingezette materiaal en personeel.
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Ook in het hogervermeld belastingreglement wordt in artikel 3 een forfaitair minimumtarief van 500
euro per opruiming vastgesteld ongeacht het soort sluikstort of de werkelijk uitgevoerde prestaties.
Hierbij bestaat het sterke vermoeden dat de vergoeding die de gemeente hanteert voor het opruimen
van sluikstort niet louter kostendekkend is"
Het minimumbedrag van 500 euro dat de stad in het vorige reglement had opgenomen, mag dus niet
opnieuw opgenomen worden.
Het college stelt voor om akkoord te gaan om met ingang van 01/01/2019 de belasting op het
ambtshalve opruimen van sluikstortingen door of in opdracht van de stad Zoutleeuw voor de
aanslagjaren 2019 t/m 2025 vast te stellen zoals voorgesteld.
VRAGEN VAN RAADSLEDEN
18.

Vragen van raadsleden

Gedaan te Zoutleeuw, 10/12/2018
De wnd. algemeen directeur

De voorzitter

Sandra Blockx

Annita Reniers
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