Verslag aan provincie – gemeenteraad van 03 april 2017
OPENBARE ZITTING
01. Goedkeuring verslag vorige vergadering
De gemeenteraad van Vorselaar,
Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 06 maart 2017 goed.

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

Verslag raad van bestuur van 19 december 2016 van Pidpa
Verslag directiecomité van 09 januari 2017 van Pidpa
Verslag raad van bestuur van 20 december 2016 van IVEKA
Verslag directiecomité van 16 januari 2017 van IVEG
Verslag raad van bestuur van 25 januari 2017 van IVEG
Verslag directiecomité van 30 januari 2017 van IVEG
Verslag Regionaal Bestuurscomité West van 26 januari 2017 van IVEKA

03. Interlokale Vereniging Sportregio Kempen: goedkeuring jaarverslag en
jaarrekening 2016
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
De jaarrekening 2016 en het jaarverslag 2016 van de interlokale vereniging
Sportregio Kempen worden goedgekeurd.

04. Belasting op de afgifte van administratieve stukken
Goedkeuring
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Met ingang van 1 juli 2017 de beslissing van de gemeenteraad van 4 november 2013
betreffende de belasting op administratieve stukken op te heffen en te hernemen als
volgt:

Artikel 1
Met ingang van 1 juli 2017 en eindigend op 31 december 2019 wordt, ten behoeve
van de gemeente een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften en andere
administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de personen of
instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op hun verzoek of ambtshalve
worden uitgereikt.
Artikel 2
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
a)
Op de afgifte van een Kids e-ID:
- Gewone procedure: 7,00€
- Dringende procedure: 115,00 €
- Dringende procedure vanaf 2°kind van hetzelfde gezin,
ingeschreven op hetzelfde adres, bij gelijktijdige aanvraag: 55,00 €
- Zeer dringende procedure: 180,00 €
- Zeer dringende procedure vanaf 2°kind van hetzelfde gezin,
ingeschreven op hetzelfde adres, bij gelijktijdige aanvraag: 55,00 €
b)

Op de afgifte van elektronische identiteitskaarten aan Belgen en
vreemdelingen en op de afgifte van een attest immatriculatie aan
vreemdelingen:
- Elektronische identiteitskaarten gewone procedure: 18,00 €
- Elektronische identiteitskaarten dringende procedure: 85,00 €
- Elektronische identiteitskaarten zeer dringende procedure: 125,00 €
- Elektronische identiteitskaarten extreme spoed (gedecentraliseerd):
95,00 €
- Attest immatriculatie: 6,00 €

c)

Op de afgifte van reispassen (internationale paspoorten) :
- Internationaal paspoort -18 jaar: gewone procedure: 35,00 € (zijnde
het tarief van FOD Buitenlandse Betrekkingen)
- Internationaal paspoort -18 jaar: dringende procedure: 210,00 €
(zijnde het tarief van FOD Buitenlandse Betrekkingen)
- Internationaal paspoort +18 jaar gewone procedure: 70,00 €
- Internationaal paspoort +18 jaar dringende procedure: 245,00 €

d)

Op de afgifte van (voorlopige en definitieve elektronische en internationale)
rijbewijzen: 25,00 €

Hogervermelde bedragen bestaan uit het tarief van de FOD Binnenlandse Zaken
(identiteitskaarten) of FOD Buitenlandse Betrekkingen (paspoorten) of FOD Mobiliteit
en Vervoer (rijbewijzen) aangevuld met een gemeentebelasting.
e)

Op de uitreiking van een conformiteitsattest:
- inzake de normen voor huurwoningen 62,00 €
- inzake kamerwoningen 62,00 € verhoogd met 12,00 € per kamer en
met een maximum van 1.200,00 €

f)

Op het afleveren van een trouwboekje: 20 €

Artikel 3
De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk.
De betaling moet blijken uit een kwijtschrift. De aan de belasting onderworpen
personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een of ander stuk
indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting in
bewaring geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs, indien dit document niet
onmiddellijk bij de aanvraag kan worden afgegeven.
Artikel 4
Zijn van de belasting vrijgesteld de gerechtelijke overheden, de openbare besturen,
en de daarmede gelijkgestelde instellingen, alsmede de instellingen van openbaar
nut.

Artikel 5
De particulieren en privé-instellingen die wensen dat de gevraagde bescheiden hun
per post zouden toegezonden worden, dienen het bedrag van de verzendingskosten
vooraf te vereffenen.
Artikel 6
De belastingen op administratieve stukken worden voorzien op volgende
budgetartikelen van het exploitatiebudget:
- Kids e-ID
BV0020 – 7315100
- e-ID
BV0020 – 7315100
- attest immatriculatie
BV0020 – 7318300
- Reispassen
BV0020 – 7315200
- Rijbewijzen
BV0020 – 7318200
- Conformiteitsattesten
BV0020 – 7318300
- Trouwboekje
BV0020 – 7315300
Artikel 7
De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de
geschillen terzake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in, het decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen. Latere aanvullingen of wijzigingen zijn eveneens
van toepassing. De belasting, alsmede de eventuele belastingverhoging, wordt
ingevorderd door de financieel beheerder.

05. Belasting op omgevingsvergunningsaanvragen
Goedkeuring
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Met ingang van 1 juni en eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de
gemeente een belasting gevestigd op omgevingsvergunningsaanvragen.
Artikel 2
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
 aanvragen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
stedenbouwkundige handelingen: 50,00 € per woongelegenheid voor projecten
vanaf minimum 2 woongelegenheden
 aanvragen van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit klasse I: 500,00 €
 aanvragen van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een
ingedeelde inrichting of activiteit klasse II: 50,00 €
 aanvragen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden:
50,00 € per lot
 aanvragen tot afwijking, wijziging, verandering of bijstelling van bovenstaande
vergunningen: 50,00 €
 mededelingen met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een
omgevingsvergunning van onbepaalde duur: 50,00 € voor klasse II en 500,00 €
voor klasse I
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag
indient.
Artikel 4
Zijn van de belasting vrijgesteld: de gerechtelijke overheden, de openbare besturen,
en de daarmee gelijkgestelde instellingen, alsmede de instellingen van openbaar nut.
Artikel 5
De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebrek aan
contante inning wordt de belasting ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 6
De belasting op de afgifte van een milieuvergunning, zoals voorzien in de
gemeenteraadsbeslissing van 7 december 2015 houdende het belastingreglement op
de afgifte van administratieve stukken, wordt opgeheven vanaf 1 juni 2017.

06. Retributiereglement op verkoop van afvalzakken, maxair-afvalbakje,
biobags, stickers voor grof vuil en compostvaten, -zakken en -bakken
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt
een retributie geheven voor het afleveren van zakken en andere recipiënten:
• Zakken voor plastiekafval: 0,25 € per zak;
• Zakken voor PMD-afval: 0,25 € per zak;
• Biobags 10 liter: 0,12 € per zak;
• Biobags 120 liter: 0,60 € per zak;
• Compostzakken fijne compost 40 liter: 4,00 €/stuk;
• Compostvat: 30% korting ten opzichte van IOK-verkoopprijs;
• Compostbak: 30% korting ten opzichte van IOK-verkoopprijs;
• Maxair-afvalbakje: 3,50 €/stuk;
• Sticker 1 m³ grof huisvuil: 30,00 €/stuk.
Artikel 2
Elke inwoner van de gemeente Vorselaar kan overgaan tot aanvraag van een
compostvat of compostbak. In deze retributie is de aflevering ten huize van de
besteller inbegrepen. De invordering van de retributie van de compostbakken en
compostvaten gebeurt vooraf door middel van betaling aan de onthaalbalie van het
gemeentehuis of door middel van overschrijving.
Het maxair-afvalbakje, zakken voor plastiekafval, voor PMD afval en de biobags van
10 en 120l kunnen direct na betaling aan de onthaalbalie van het gemeentehuis
worden meegenomen.
Compostzakken fijne compost van 40 liter worden op het containerpark aangeboden,
deze retributie moet ter plaatse betaald worden tegen afgifte van een kwitantie,
afgeleverd door de containerparkwachter.
Artikel 3
Voor het afhalen van grofvuil dient men minstens 1 week op voorhand te verwittigen.
(Per 1m³ grof vuil dient men een sticker van 30 € aan te kopen op het gemeentehuis.
Elk gezin kan maximaal 3m³ per ophaling buiten zetten. Voor elke m³ dient men een
sticker aan te kopen. Deze sticker wordt op het grof vuil aangebracht om te
controleren of de retributie betaald is. Zonder sticker zal het grof vuil niet opgeladen
worden.)
Onder “gezin” dient te worden verstaan:
a) hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft;

b) hetzij een vereniging van twee of meer personen die, al dan niet door
familiebanden gebonden, gewoonlijk éénzelfde woning of
woongelegenheid betrekken en er samen leven.
Artikel 4
De retributie wordt ingeschreven op budgetartikel:
BV0300 – 7000002 voor verkoop afvalzakken
BV0300 – 7000099 voor verkoop stickers voor de ophaling van grof vuil
BV0309 – 7000006 voor verkoop compostbakken, compostvaten en maxair-bakjes
BV0309 – 7000005 voor verkoop compostzakken

07. Principebeslissing tot het vervangen van de huidige schoolraad
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
De ouderraad te machtigen om hun vertegenwoordiging in de schoolraad in de
gemeentelijke basisschool De Knipoog aan te duiden.

08. Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
Goedkeuring
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
De gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de code voor infrastructuur- en nutswerken langs
gemeentewegen goed. Deze code is opgenomen als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 1 januari 2018.
Deze bepalingen gelden voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en
die werken uitvoert op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 3

De vorige Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
(goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 januari 2002) wordt opgeheven op de dag
dat de nieuwe code van toepassing wordt.
Artikel 4
Dit besluit wordt opgestuurd aan:
•
•
•
•

de bestendige deputatie van de provincieraad;
de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de
politierechtbank;
de toezichthoudende overheid;
de VVSG vzw.

09. Heraanleggen voetpad tussen Kievitlaan en Vinkenlaan
Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en aan te schrijven firma’s
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/008 en de raming voor de
opdracht “Het heraanleggen van een voetpad tussen Kievitlaan en Vinkenlaan”,
opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 17.600,00 excl. btw of € 21.296,00 incl.
21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Artikel 3
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
- Milor bvba, Tielenbaan 119 te 2275 Lille;
- Adriaenssen Bestratingswerken bvba, Lepelstraat 17 te 2340 Vlimmeren;
- Bestratingen Jansen Rudy bvba, Gasthuisstraat 54F te 2440 Geel.
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 27 april 2017 om 10.00 uur.
Artikel 5

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode 2240007/BD03/0200 (actie 2017140071/2017140580).

10. Het uitvoeren van herinrichtingswerken in de Mgr. Donchelei
Goedkeuring bestek, raming en gunningswijze
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/014 en de raming voor de
opdracht “Het uitvoeren van herinrichtingswerken in de Mgr. Donchelei te Vorselaar”,
opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 118.964,00 excl. btw of € 143.946,44
incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Artikel 3
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode 2240007/BD03/0200 (actie 2017140071/2017140580).

11. Het leveren van schoolbenodigdheden kleuter- en lagere school
gemeentelijke basisschool de Knipoog - dienstjaren 2017, 2018 en 2019.
Goedkeuring bestek, raming, gunningswijze en uit te nodigen firma’s.
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/013 en de raming voor de
opdracht “Het leveren van schoolbenodigdheden kleuter- en lagere school
gemeentelijke basisschool de Knipoog - dienstjaren 2017, 2018 en 2019”, opgesteld
door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de

overheidsopdrachten. De volledige raming van de meerjarenopdracht bedraagt
€ 32.231,40 excl. btw of € 39.000 incl. 21% btw of 13.000€ incl. 21% btw per
dienstjaar.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Artikel 3
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
- BAERT NV, Essenestraat 16 te 1740 Ternat;
- Buromas, Poeierstraat 6 te 2490 Balen;
- HAGELAND EDUCATIEF BVBA, Eilandstraat 4 te 3294 Molenstede;
- Marsival bvba, Ter Mote 5 te 9850 Nevele;
- Pandava, Hoge Weg 123A te 2940 Hoevenen.
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 20 april 2017 om 10.00 uur.
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, 2018
en 2019 op budgetcode 6151100/BD05/0800.

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.

