Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Datum:
Aanwezig:

23 maart 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 Dewulfgemeenteraadsleden; Sigurd Verstraete, gemeentesecretaris.

Agenda:
Openbare zitting. 9. Belasting op het exploiteren van toeristische logies –
aanpassingen.
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 42 §2 15° van het Gemeentedecreet betreffende de bevoegdheid van de raad over het
vaststellen van de gemeentebelasting;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2014 betreffende de belasting op het exploiteren
van toeristische logies;
Gelet op de opmerkingen van Agentschap Binnenlands Bestuur (mailbericht dd. 27 februari 2015);
Overwegende dat het zinvol is om de gevraagde aanpassingen in het reglement aan te brengen voor de
ingangsdatum van 1 januari 2016;
Gehoord de opmerking van raadslid Bernard Heens waarom zijn fractie voorliggende aanpassing niet zal
goedkeuren;
Gaat over tot de stemming over de aanpassing aan het reglement op de belasting op het exploiteren van
toeristische logies zoals goedgekeurd door de raad op 22 december 2013.
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, Ward Dierickx, Etienne Cloet en
Bert Doise
Onthouden zich: Geert Vandewynckel, Geert Dewulf, Carla Cardinael, Geert Debergh, Nicole Demuynck,
Luc Snaet en Bernard Heens.
Besluit – met 11 ja-stemmen bij 7 onthoudingenArtikel 1.
Het belastingsreglement op het exploiteren van toeristische logies zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad op 22 december 2014, wordt als volgt aangepast:
- In het overwegend gedeelte, tweede zin wordt de verwijzing naar het decreet van 30 mei 2008
aangevuld met “ … en bij decreet van 17 februari 2012”
- In het overwegend gedeelte wordt de verwijzing naar het decreet van 18 juli 2003 aangevuld
met “ en latere wijzigingen”.
- Artikel 7: verwijzing naar artikel 5 moet vervangen worden door verwijzing naar artikel 6
- Artikel 7: “De belastingsplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te
rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn
opmerkingen schriftelijk voor te dragen.”
- Artikel 8: verwijzing naar artikel 7 moet vervangen worden door verwijzing naar artikel 6.
- Artikel 10: tekst van artikel 9 van het decreet van 30 mei 2008 correct overnemen en
“kalenderdag” te vervangen door “werkdag”.
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Artikel 2.
Afschrift van dit besluit wordt samen met een gecoördineerde tekst van het
belastingsreglement overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.
Namens de gemeenteraad
w.g. Bert Doise
Voorzitter

w.g. Sigurd Verstraete
Secretaris
Voor eensluidend afschrift

Sigurd Verstraete
Gemeentesecretaris
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Burgemeester
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