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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Bevoegdheid

o Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artÍkels 40 en 4i-

Wetten en Reglementen

r Artikel L7O 5 4 van de Grondwet.

o De wet van 29.O7.L99t betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
en latere wijzigingen.

o Het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

o De Europese kaderrichtlijn Water van 22.t2.2000 welke tot doel stelt om de watervoorraden, de
waterbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving veilig te stellen.

o Het decreet van 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 0L.06.1995 betreffende de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM ll) en latere wijzigingen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10.03.2006 betreffende de vaststelling van de regels
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de

vaststelling van de zoneringsplannen.

Het ministerieel besluit van 24.O6.2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de
gemeente Assenede.

Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28.05.2010 en t7.O2.2OL2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 08.04.20L1 houdende het algemeen
waterverkoopreglement, gewijzígd bij besluit van de Vlaamse Regering van 06.12.2013 en

05.O2.2OL6, waardoor sinds 01.07.2011 een keuring voor de privéwaterafuoer verplicht is ín de

volgende gevallen :

- voor de eerste ingebruikname
- bij belangrijke wijzigingen
- na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid op verzoek van de exploitant
- bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 28.06.2011 betreffende de keuring van binnen-
installaties en de privéwaterafuoeren.

Het ministerieel besluit van 20.08.20L2 tot vaststelling van de code van de goede praktijk voor
het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen.

Het besluit van de Vlaamse regering van 05.07.2013 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieníngen en gescheiden lozing van afualwater en hemelwater.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25.O4.201.4 betreffende de omgevingsvergunning.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 .Lt.2015 tot uitvoering van het decreet van
25.O4.2014.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18.L2.2015 betreffende de vaststelling van de
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2Ot6-2021), met begrip van het
maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en

de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Verwijzi ngsdocu menten

r Het gemeenteraadsbesluit van 2L.L2.2006 betreffende de goedkeuring van de overeenkomst
tussen de gemeente Assenede en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
overeenkomstig art. 6 par. 3 van het decreet van 24.05.2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending :

- vaststelling van een bijdrage voor de opvang en het transport van afualwater.
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- vaststelling bijdrage voor de eigen waterwinners.
- goed ke uren machtiging schepenco llege tot o nde rteken ing overeenkomst.

Het gemeenteraadsbesluit van 22.L1,2OO7 betreffende het goedkeuren van de overeenkomst
met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening in het kader van de uitbouw, het beheer
en het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel te Assenede.

Het gemeenteraadsbesluit van 28.tI.2OL9 betreffende het subsidiëren van particulier te
plaatsen IBA's (individueel systeem voor behandeling van afualwaters).

Verantwoording

r Overwegende dat de gemeente Assenede het plaatsen van IBA's op zijn grondgebied wenst te
bespoedigen.

r Overwegende dat volgens het ministerieel vastgelegd zoneringsplan er 435 IBA's moeten
geplaatst worden op het grondgebied van gemeente Assenede.

o Overwegende dat het gebiedsdekkend uitvoeringsplan voorziet in het verplicht plaatsen van :

-77 IBA's met prioriteit 1 (lBA's gelegen in kwetsbaargebied volgens de Milieu-impactkaart (Ml)
en IBA's opgenomen op het een gemeentelijke subsidieringsprogramma (GlP)) tegen eind 20L7
- 64 IBA's met prioriteit L en 2 tegen eind 202i_.

- 294tegen2O27

a Overwegende dat de kaderrichtlijn bepaalt dat tegen uiterlijk 2O27 alle oppervlaktewateren over
een goede ecologische kwaliteit dienen te beschikken. Men gaat er vanuit dat de sanering van de
huishoudelijke afualwaters één van de vereisten is om deze goede ecologische kwaliteit te
bereiken.

Stemmen

Stemresultaat 13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, DieterVercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhol
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
9 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
DimitriVan Vooren, Stijn Van Hamme)

BESLUIT

Artikell
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op het niet tijdig
plaatsen van een individueel systeem voor behandeling van afualwaters (lBA).

Art.2

De belasting betreft :

L. Het plaatsen van een IBA tegen uiterlijk O1.II.2OL7 voor zover deze gelegen is in een gebied
aangeduid met prioriteit 1 (lBA's gelegen in kwetsbaar gebied volgens de Milieu-impactkaart



(Ml) en IBA's opgenomen op een gemeentelijk subsidieringsprogramma (GlP)) volgens het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

2. Het plaatsen van een IBA tegen uiterlijk 3L.12.2O2I voor zover deze gelegen zijn in een
gebied aangeduid met prioriteit 1 en 2 volgens het gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

De belasting is verschuldigd indien één van bovenstaande voorwaarden niet is vervuld.

Art.3

De belastingplichtige is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die op l januari van het
aanslagjaar eigenaar is van een geheel of gedeeltelijk verhard perceel of gebouw, dat zich in een van
de in artikel 2 opgesomde gebieden van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan bevindt voor het
plaatsen van een lBA.

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het gebouw op l januari van het aanslagjaar.
lndien er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, Ís de belasting verschuldigd door
de erfpachter, o psta I houder of vruchtge bru i ker.

Art.4

De belasting wordt vastgelegd op een forfaitair bedrag van € 500 per jaar, per gebouw. Deze

belasting is ondeelbaar en progressief en zal ieder jaar vermeerderd worden met € 500 tot en met
het jaar waarin door een erkend labo wordt vastgesteld dat het geloosd afualwater voldoet aan de
algemene voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afualwater gelegen in het individueel te
optimaliseren buitengebied, terug te vinden onder Art.6.2.2.4.1. van het VLAREM il.

Art.5

Het belastbaar feit ontstaat wanneer

L. Een IBA niet tegen uiterlijk O1.O7.2O21, geplaatst werd voor zover deze gelegen is in een
gebied aangeduid met prioriteit 1 (lBA's gelegen in kwetsbaar gebied volgens de Milieu-
impactkaart (Ml)en IBA's opgenomen op een gemeentelijk subsidieringsprogramma (GlP))

volgens het gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
2. Een IBA niet tegen uiterlijk 3L.t2.2OZt geplaatst werd voor zover deze gelegen is in een

gebied aangeduid met prioriteit 1 en 2 volgens het gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

Art.6

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
wordt door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen
de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Art.7

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester
en schepenen dat handelt als bestuursoverheid. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend,
ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend, binnen een termijn van
drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het



aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Het bezwaar wordt gedagtekend en
ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt:

1" de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetelvan de belastingplichtige ten laste van wie de
belasting geheven wordt.

2" het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. Het vermeldt
eveneens of de belastingplichtige wenst gehoord te worden.

Art.8

Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur

Namens de gemeenteraad

Get. Frederik Willems
Algemeen directeur

Voor eensluidend afschrift

Frederik Willems
Algemeen directeur

Get. Lieven Rummens

Voorzitter gemeenteraad

Lieven Rummens

Voo rzitter gemeenteraad


