Verslag aan provincie – gemeenteraad 5 december 2016
OPENBARE ZITTING
01. Goedkeuring verslag vorige vergadering
De gemeenteraad van Vorselaar,
Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 7 november 2016 goed.

02. Kennisname verslagen intercommunales
De gemeenteraad van Vorselaar,
Neemt kennis van
Artikel 1
Onderstaande verslagen van de volgende vergaderingen:

-

Halfjaarlijkse informatienota 2016 van Iveka
Verslag algemene vergadering 03 oktober 2016 van Eandis Assets
Verslag raad van bestuur 29 juni 2016 van Iveka
Verslag Regionaal Bestuurscomité Iveka West van 03 oktober 2016
Verslag Regionaal Bestuurscomité Iveka West van 13 september 2016
Verslag raad van bestuur van 31 augustus 2016 van Iveg
Verslag directiecomité van 05 september 2016 van Iveg
Verslag directiecomité van 05 september 2016 van Pidpa
Verslag raad van bestuur van 12 september 2016 van Pidpa
Verslag directiecomité van 03 oktober 2016 van Pidpa
Verslag directiecomité van 03 oktober 2016 van Iveg
Verslag directiecomité van 12 september 2016 van Iveg
Verslag directiecomité van 19 september 2016 van Iveg

03. Organisatiebeheersing, -sturing en verbetering (interne controle)
Rapportering 2015-2016
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit
Artikel 1
Neemt kennis van de rapportering omtrent de realisaties inzake interne controle
gedurende de periode 2015-2016.

04. OCMW: goedkeuring budgetwijziging 2016 - 1, meerjarenplan 2017 - 2019
en budget 2017
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Het meerjarenplan 2017-2019, budgetwijziging 2016-01 en budget 2017 van het
OCMW Vorselaar goed te keuren.
Artikel 2
Er wordt een afschrift van dit besluit voor kennisgeving aan het OCMW bezorgd.

05. Belasting op automatische verdelers
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2017 en eindigend op 31 december 2019 wordt een
jaarlijkse belasting geheven op automatische verdelers.
Artikel 2
Alle automaten, ongeacht welke producten of diensten er aangeboden worden, welke
geplaatst zijn hetzij op privéterrein, hetzij op openbaar domein, zijn onderworpen aan
een belasting van 750 euro per jaar voor automaten kleiner dan 2m² en 1500 euro
voor automaten groter dan 2m².
Artikel 3
De belasting is ondeelbaar en verschuldigd door de eigenaar van de automaat en de
toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen.
Artikel 4
Zijn niet onderworpen aan deze belasting:
- De automaten geplaatst door de gemeente en de instellingen van openbaar nut
- De automaten, die zodanig geplaatst zijn dat ze niet vrij toegankelijk zijn voor
het publiek
- De automaten die zich bevinden binnen in de handelszaak en alleen bereikbaar
zijn tijdens de normale openingsuren van de handelszaak

-

-

Maximum 3 automaten waarmee dezelfde producten verkocht worden als in de
handelszaak en die geplaatst zijn bij de eigen handelszaak of binnen een straal
van 2 km van deze handelszaak
De automatische ontspanningstoestellen onderworpen aan de gewestbelasting
De condoomautomaten
De bankautomaten
De tankautomaten

Artikel 5
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen
Artikel 6
De belastingsverordening voorziet in de verplichting van aangifte. De
belastingplichtige is eraan gehouden voorafgaandelijk het plaatsen van de
automatische verdeler aangifte te doen bij het college van burgemeester en
schepenen. Het aangifteformulier wordt op verzoek door het gemeentebestuur ter
beschikking gesteld. Het niet ontvangen van een dergelijk aangifteformulier ontslaat
de gebruiker niet van zijn aangifteplicht, uiterlijk in te dienen 1 maand voor de
plaatsing van de automatische verdeler.
Artikel 7
Bij gebreke van een aangifte binnen de in art. 6 gestelde termijn of bij onvolledige,
onjuiste of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting
ambtshalve worden ingekohierd, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het
college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de
belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen
van de 3de werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn
opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 8
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan
50% van het belastingbedrag. Het bedrag van deze verhoging wordt ook
ingekohierd.
Artikel 9
Het gebrek aan aangifte of de onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt
vastgesteld door daartoe speciaal door het college van burgemeester en schepenen

aangewezen personeelsleden. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben
bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.
Artikel 10
De ontvangsten van de belasting op automatische verdelers is voorzien op
budgetartikel BV0020 - 7360600 van het exploitatiebudget.
Artikel 11
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Artikel 12
Een aangifte conform deze verordening houdt geen vergunning/toelating in voor
zover die vereist zijn (cfr. politiecodex, VCRO, …). Dergelijke
vergunningen/toelatingen dienen afzonderlijk te worden bekomen.
06. Belasting op nachtwinkels
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2017 en eindigend op 31 december 2019 wordt een
openingsbelasting geheven op nachtwinkels en op private bureaus voor
telecommunicatie gelegen op het grondgebied van Vorselaar.
Artikel 2
Voor de toepassing van het reglement moet onder nachtwinkel verstaan worden ‘elke
winkel die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 21.00
en 07.00 uur open is’. Onder een privaat bureau voor telecommunicatie wordt
begrepen ‘iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen
van telecommunicatiediensten’.
Artikel 3
De openingsbelasting is een eenmalige belasting die vastgesteld is op 5000 euro en
verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel
of privaat bureau voor telecommunicatie. Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld
met een nieuwe handelsactiviteit.
De openingsbelasting is ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de
handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand waar de economische
activiteit wordt uitgeoefend.
Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden
dan ook.

Artikel 4
De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand
waar de economische activiteit wordt uitgeoefend zijn ertoe gehouden
voorafgaandelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en schepenen.
De aangifteformulieren worden op verzoek door het gemeentebestuur ter beschikking
gesteld. Het niet ontvangen van een dergelijk aangifteformulier ontslaat de gebruiker
niet van zijn aangifteplicht, uiterlijk in te dienen 1 maand voor de opening van de
handelszaak.
Artikel 5
Bij gebreke van een aangifte binnen de in art. 4 gestelde termijn of bij onvolledige,
onjuiste of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting
ambtshalve worden ingekohierd, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het
college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de
belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen
van de 3de werkdag die volgt op de verzending van die kennisgeving om zijn
opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 6
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan
50% van het belastingbedrag. Het bedrag van deze verhoging wordt ook
ingekohierd.
Artikel 7
Het gebrek aan aangifte of de onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt
vastgesteld door daartoe speciaal door het college van burgemeester en schepenen
aangewezen personeelsleden. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben
bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.
Artikel 8
Elke wijziging of stopzetting van economische activiteit dient onder
verantwoordelijkheid van de belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend
schrijven te worden meegedeeld aan het gemeentebestuur.
In geval van tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de zaak omwille van
een sanctie, kunnen de belastingplichtigen op geen enkele schadeloosstelling
aanspraak maken.

Artikel 9
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 10
De ontvangsten van de belasting op nachtwinkels is voorzien op budgetartikel
BV0020 - 7340800 van het exploitatiebudget.
Artikel 11
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Artikel 12
Een aangifte conform deze verordening houdt geen vergunning/toelating in voor
zover die vereist zijn (cfr. politiecodex, VCRO, …). Dergelijke
vergunningen/toelatingen dienen afzonderlijk te worden bekomen.
07. Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst GAS-bemiddeling
Contract onbepaalde duur
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de
samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de bedoelde
partnergemeenten betreffende de GAS-bemiddeling en dit voor onbepaalde duur.
08. IOK: buitengewone algemene vergadering 20 december 2016
Goedkeuring agenda

De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Hecht goedkeuring aan het voorstel tot toetreding tot IOK van de politiezones,
hulpverleningszones en OCMW’ die hiertoe een formele raadsbeslissing hebben
genomen onder de voorgestelde modaliteiten met een participatie van 10 C aandelen
per deelnemer.

Artikel 2
Hecht goedkeuring aan het ondernemingsplan 2017.
Artikel 3
Hecht goedkeuring aan de begroting 2017 en de hierin vervatte werkingsbijdragen
voor de in house dienstverlening en de kostendelende verenigingen 2017.
Artikel 4
Mevrouw Leslie Olieslagers wordt gemandateerd om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van IOK op 20 december 2016.
Artikel 5
Mevrouw Leslie Olieslagers te mandateren om op deze vergadering te handelen en
te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de
agendapunten van de algemene vergadering van IOK van 20 december 2016.
09. IOK Afvalbeheer: buitengewone algemene vergadering 20 december 2016
Goedkeuring agenda
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Hecht goedkeuring aan het ondernemingsplan 2017.
Artikel 2
Hecht goedkeuring aan de begroting 2017 en de hierin vervatte werkingskosten en
tarieven 2017.
Artikel 3
Mevrouw Leslie Olieslagers wordt gemandateerd om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van IOK Afvalbeheer op 20 december 2016.
Artikel 4
Mevrouw Leslie Olieslagers te mandateren om op deze vergadering te handelen en
te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de
agendapunten van de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 20 december
2016.

10. IVEG: buitengewone algemene vergadering 21 december 2016
Goedkeuring agenda
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 21 december
2016 van de opdrachthoudende vereniging Iveg worden goedgekeurd.
Artikel 2
Mevr. Eva Somers wordt gemandateerd om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Iveg van 21 december 2016.
Artikel 3
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de buitengewone
algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop
deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de
opdrachthoudende vereniging Iveg.

11. PONTES: algemene vergadering 21 december 2016
Goedkeuring agenda
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van PONTES
van 21 december 2016, die bestaat uit de volgende agendapunten :
1.
2.
3.
4.
5.

Algemene vergadering : verslag 16 juni 2016 – goedkeuring
Bestuursorganen : samenstelling raad van bestuur – wijziging
Beleid : beleidsnota 20167– goedkeuring
Financiën : budget 2017 – goedkeuring
Varia en rondvraag

Artikel 2
De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van
de gemeente wordt opgedragen om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
besluiten van de gemeenteraad inzake onderhavige aangelegenheid.
Artikel 3
Conform het gemeenteraadsbesluit van 4 februari 2013 wordt mevr. Sofie Rombouts,
raadslid, gemandateerd om deel te nemen aan de algemene vergadering op 21
december 2016.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de
intergemeentelijke vereniging PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de
Jules Moretuslei 2.

12. CIPAL : algemene vergadering 09 december 2016
Goedkeuring agenda
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 9 december 2016
worden goedgekeurd.
Artikel 2
Conform het gemeenteraadsbesluit van 4 februari 2013 wordt de heer Jos Bouly
gemandateerd om deel te nemen aan de algemene vergadering van 9 december
2016.
Artikel 3
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene
vergadering van Cipal van 9 december 2016 te handelen en te beslissen conform dit
besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of
indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zouden worden verdaagd,
dan blijft de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan
elke volgende vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

Nadat de notulen van vorige raadszitting ten minste één uur voor het openen van
huidige raadszitting ter tafel werden gelegd en de geformuleerde opmerkingen nog
tijdens de vergadering werden opgenomen in een nieuwe tekst, wordt het verslag van
de vorige vergadering goedgekeurd.
Vervolgens sluit de Voorzitter de zitting.

