Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Datum:
Aanwezig:

28 december 2015
Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet,
Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Ward Dierickx, schepenen; Bernard
Heens, Frans Ryde, Georges Declercq, Geert Vandewynckel, Luc Caenepeel, Luc Snaet,
Nicole Demuynck, Geert Debergh, Dirk Baekelandt, Bart Vanacker, Carla Cardinael,
Geert Dewulf, gemeenteraadsleden; Sigurd Verstraete, gemeentesecretaris.

Agenda:
Openbare zitting. 6°. Gemeentebelasting: aanvullende belasting op de
personenbelasting voor het jaar 2016.
De gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 43 §2,2° en 252 t.e.m. 259;
Gelet op het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, meer bepaald de artikelen 464 tot en met 470bis;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gezien het voorstel van het schepencollege om 8,7% aanvullende belasting op de personenbelasting te
vestigen voor het jaar 2016;
Overwegende dat een ontwerp van huidige beslissing aan de raadsleden werd medegedeeld samen met
de oproeping tot deze gemeenteraadszitting;
Gehoord de toelichting door burgemeester Marc Lewyllie;
Gehoord raadslid Bernard Heens dat zijn fractie zich zal onthouden omdat deze belastingsverlaging
eigenlijk gecompenseerd werd met verhoging van andere gemeentelijke belastingen en retributies;
Gehoord schepen Wieland De Meyer die stelt dat de aanpassing van retributies niks anders was dan een
indexering die al jaren niet meer gebeurd was waardoor de tarieven in lijn met omliggende gemeenten
zijn gebracht;
Gehoord raadslid Geert Vandewynckel die wel positief staat tegen de belastingsverlaging maar
suggereert dat bijkomende besparingen mogelijk zijn op het politiekpersoneel;
Gaat over tot de stemming:
Brengen een ja-stem uit: Marc Lewyllie, Wieland De Meyer, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde
Stragier, Frans Ryde, Luc Caenepeel, Dirk Baekelandt, Bart Vanacker, Geert Vandewynckel, Georges
Declercq, Ward Dierickx, Etienne Cloet en Bert Doise.
Onthouden zich: Geert Dewulf, Carla Cardinael, Geert Debergh, Nicole Demuynck, Luc Snaet en Bernard
Heens.
Besluit: - met 13 “ja”-stemmen bij 6 onthoudingen Artikel 1 : Er wordt voor het aanslagjaar 2016 een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dit aanslagjaar.
De belasting wordt vastgesteld op 8,7% van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is
voor hetzelfde aanslagjaar. Het aanslagjaar is hetzelfde als het aanslagjaar volgens de terminologie die
gebruikt wordt in het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in
het aan het aanslagjaar voorgaande jaar, dus in 2015.
Artikel 2 : Deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
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Namens de gemeenteraad
w.g. Bert Doise
Voorzitter

w.g. Sigurd Verstraete
Secretaris
Voor eensluidend afschrift

Marc Lewyllie
Burgemeester

Sigurd Verstraete
Gemeentesecretaris
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