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3.
Besluit tot vermindering van de gemeentelijke belastingdruk voor aanslagjaar 2020 voor de
Voerense toeristische sector, naar aanleiding van de maatregelen in verband met de bestrijding van het
coronavirus COVID-19
De raad
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen
en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid
van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid
Gelet op het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken
Gelet op het besluit van 19 december 2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van de belasting op het verblijf:
aanslagjaar 2020
Gelet op het besluit van 19 december 2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van de belasting op de
kampeerterreinen: aanslagjaar 2020
Gelet op het besluit van 19 december 2019 van de gemeenteraad tot vaststelling van de belasting op de inname
openbaar domein en openbare weg: aanslagjaren 2020-2025
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 maart 2020 waarin werd besloten
voor de gemeentelijke belastingreglementen specifiek gericht op de toeristische sector het toestaan van een
belastingvermindering voor aanslagjaar 2020 te bekijken
Overwegende dat de verschillende noodzakelijke maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus een impact
hebben op onder meer de toeristische sector in Voeren
Overwegende dat deze sector aan specifieke gemeentebelastingen onderhevig is nl. de belasting op
kampeerterreinen, de belasting op het verblijf en de belasting op inname openbaar domein en openbare weg terrassen
Overwegende dat de gemeente met dit besluit tegemoet komt aan de oproep van de Vlaamse Regering om de
lokale belastingreglementen te herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen
moeten betalen op activiteiten waarop ze door de crisis financieel al zwaar inleveren

Overwegende dat de financiën van de gemeente de tijdelijke minderontvangsten door deze tegemoetkomingen
kunnen opvangen
Overwegende volgende impact op het meerjarenplan, opgenomen in de eerste aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025:
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Stemmen voor:

Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers,
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Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :

Artikel 1

Het belastingreglement op het verblijf: aanslagjaar 2020 zoals goedgekeurd in de gemeenteraad
van 19 december 2019 wordt opgeheven

Artikel 2

Het belastingreglement op de kampeerterreinen: aanslagjaar 2020 zoals goedgekeurd in de
gemeenteraad van 19 december 2019 wordt opgeheven

Artikel 3

De datum van inwerkingtreding van Deel B “Belasting op de inname van de openbare weg en/of
het openbaar domein voor de terrassen” van het belastingreglement op de inname openbaar
domein en openbare weg: aanslagjaren 2020-2025 zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van
19 december 2019, wijzigt naar datum 1 januari 2021

Artikel 4

De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de gemeente overeenkomstig de
artikelen 286 en 287 van het decreet over het lokaal bestuur.
De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van de gewijzigde
reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse
Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en
stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen
van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid
van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.

Artikel 5

De gemeente brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit
besluit overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.
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