UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
jjnyan 23 april 2015
P. Reekmans, burgemeester- voorzitter;
MM.
Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig:
K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, N. Ons, schepenen;
Arrondissement Leuven
G. Holsbeek, M. $aelmaekers, L. Steenwegen, G. Trompet, M. Pierlé, G. Arnauts,
GEMEENTE
H. Arnauts, H. Hendrickx, Y. Sterkendries, S. Vandermeulen, T. Peeters en
3. Bogaerts, raadsleden;
De gemeenteraad:
K. Wauters, gemeentesecretaris wnd.
3380 G L A 3 B E E K
Schorsingsbesluit van de gouverneur van 26 februari 2015 houdende de schorsing van
de gemeenteraadsbeslissing van 13 november 2014 betreffende retrîbutiereglement voor
het uitvoeren van werken door de gemeentelijke technische dienst langs het openbaar
domein en op privé-eigendommen voor rekening van derden: a) kennisneming en
intrekking b) belastingsreglement voor het uitvoeren van werken door de gemeentelijke
technische dienst langs het openbaar domein en op privé-eigendommen voor rekening
van derden.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 november 2014 inzake retributiereglement voor het
uitvoeren van werken door de gemeentelijke technische dienst langs het openbaar domein en
op privé-eigendommen voor rekening van derden;
Gelet op het besluit van de gouverneur van 26 februari 2015 waarbij het de uitvoering van
artikel 1 §3 van het gemeenteraadsbesluit van 13 november 2014 wordt geschorst;
Overwegende dat de gemeenteraad kennis dient te nemen van de schorsing;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad het besluit wenst in te trekken en te vervangen door een
belastingsreglement waarbij de forfaitaire administratieve kost verlaagd wordt naar 1 25,00€;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
van de gouverneur
2015
26
februari
van
sluit
Artikel 1: Kennis te nemen van het schorsingsbe
van de provincie Vlaams-Brabant betreffende de gemeenteraadsbeslissing van 13 november
2014 inzake retributicreglement voor het uitvoeren van werken door de gemeentelijke
technische dienst langs het openbaar domein en op privé-eigendommen voor rekening van
derden en het geschorste besluit in te trekken.
Artikel 2: Het ingetrokken besluit te vervangen als volgt:
“Overwegende dat er bij de gemeentelijke diensten regelmatig klachten komen over privéeigendommen zoals klachten over overhangende takken aan de straatkant of takken die door
de nutsleidingen groeien;
Overwegende dat deze situaties de openbare veiligheid in het gedrang kunnen brengen;
Overwegende dat de gemeentelijke technische dienst desgevallend werken moet kunnen
uitvoeren op openbaar domein of op privé-eigendommen voor rekening van derden;
Overwegende dat de vaststellingen steeds gebeuren door de politiediensten;
Overwegende dat de eigenaars minimum twee maal verwittigd worden per aangetekend
schrijven;
Overwegende dat de werken pas uitgevoerd worden door het personeel van de technische
dienst indien betrokkenen geen gevolg geefi aan de aanmaning binnen de opgelegde termijn;
Overwegende dat de werken wel omniddeffijk uitgevoerd worden door liet personeel van de
technische dienst indien er een ernstig gevaar van de openbare veiligheid is;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid art.42 § 3 en 253 § 1,3°;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 17 februari 2012 betreffende wijziging invorderingsdecreet
inzonderheid art 7. en 9 §1;
Artikeli: Vanaf heden wordt een belasting geheven voor uitvoering door de technische dienst
van werken langs het openbaar domein en op privé-eigendommen:
verwijderen door de gemeentelijke technische dienst van over het openbaar domein
overhangende begroeiing die de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengen.
-

Vervolg uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 23 april
2015:
Kennisnemmg van liet schorsingsbesluit van de gouverneur van 26 februa
ri 2015
houdende de schorsing van de gemeenteraadsbeslissing van 13 november
2014
betreffende retributiereglement voor het uitvoeren van werken door de
gemeentelijke
technische dienst langs het openbaar domein en op privé-eîgcndonunen
voor rekening
van derden.
verwijderen door de gemeentelijke technische dienst van begroeiing die door
de
nutsleidingen groeien en een risico vormen.
uitvoeren van werken indien er ecn ernstig gevaar is voor de openbare veiligheid.
§ 1. De belasting wordt als volgt bepaald:
Kostprijs werkuren werkman per begonnen uur: 40 euro
Voertuigen met bestuurder (bestelwagens, tractor met toebehoren, klepelm
aaier,
vrachtwagen,
graaf/laadcombinatie
): $0 euro/uur
Klein materieel: 1. 5euro/uur
Stort-, verwerkings- en milieukosten: volgens de overeenkomst met de verwerker
Andere kosten: volgens kostprijs aangerekend door de leverancier aan gemeentebes
tuur
Glabbeek
§2. indien de werken aan derden worden toevertrouwd, wordt de werkelijke factuurprijs
aangerekend.
§3. Het totaal van de onkosten berekend volgend de tarieven en facturen uit §1 en §2 wordt
verhoogd met een forfaitair bedrag van 1 25euro ter dekking van de administratieve kosten.
Art. 2: De vaststellingen gebeuren steeds door de politiediensten. De politiediensten
verwittigen de betrokken eigenaars per aangetekend schrijven of door het afgeven van de
vaststelling tegen ontvangstbewijs en leggen de termijn op waarbinnen de werken moeten
uitgevoerd worden. Indien geen gevolgd gegeven wordt, wordt een tweede verwittiging
overgemaakt per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.
Art. 3: De werken kunnen uitgevoerd worden door het personeel van de technische dienst
indien de eigenaar(s) geen gevolg gegeven heeft binnen de door de politiediensten opgelegde
termijn.
Art. 4: De belasting slaat op de eigendom die het voorwerp uitmaakt van dc werken en is
verschuldigd door diegene die de oorzaak is van de noodzakelijke inzet van personeel en
materieel.
Art. 5: De belasting wordt ingevorderd zonder afbreuk te doen aan de bepaling van het
decreet van mei 200$, zijn de bepalingen van titel VII, van het Wetboek Inkomstenbelasting
en artikelen 126 tot en met 175, van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing,
voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 6: De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
Art. 7: Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de ontvanger die onverwijid
instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten
voor de belastingplichtige.
Art. 8: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de overhandiging van het
aanslagbilj et.
Art. 9: Bezwaar: artikel 9 van het decreet van 30 mei 2008 is volledig van toepassing in de
bezwaarprocedure. Bezwaar moet ingediend worden bij het College van Burgemeester en
Sehepenen dat als bestuursoverheid handelt. De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan,
ondertekend en met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden
binnen drie maanden vanaf de derde dag volgend op de datum van de verzending van het
aanslagbilj et.
Het bezwaarschrift moet uitdrukkelijk vermelden of de belastingplichtige of zijn wettelijke
vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op hoorzitting.
Art. 10: Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rij ksbelastingen op de inkomsten.
-

-

-

-

-

-

-

Vervolg uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 23 april 2015:
Kennisneming van het schorsingsbesluit van de gouverneur van 26 februari 2015
houdende de schorsing van de gemeenteraadsbeslissing van 13 november 2014
betreffende retributiereglement voor het uitvoeren van werken door de gemeentelijke
technische dienst langs het openbaar domein en op privé-eigendommen voor rekening
van derden.
Art. 11: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van liet huidige decreet, zijn de bepalingen
van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat
wetboek van toepassing op de gemeentebelastingen, voor zover ze niet specifiek de
belastingen op de inkomsten betreffen.
Art. 12 : Dit reglement zal van kracht zijn na a&ondiging ervan overeenkomstig de artikelen
186 en 187 van het gemeentedecreet.”
Artikel 3: Een afschrift van onderhavige beslissing toe te zenden aan de heer gouverneur van
de provincie Vlaams-Brabant en aan de Vlaamse Regering.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens de raad.
De voorzitter,
De secretaris wnd. i.o.,
(Get.)
P. Reekmans.
(Get.) K. Wauters
/1
Voor eensluidend uittreksel.
Burgemeester,
De secretaris wnd. i.o.
1.
K. Wauters

P. Reekmans.

