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14. Inwerkingtreding deel B (terrassen) van het reglement: Belasting op de inname openbaar domein 
en openbare weg: aanslagjaren 2020-2025

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 en latere wijzigingen

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2019 tot vaststelling van de belasting op de inname 
openbaar domein en openbare weg: aanslagjaren 2020-2025

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2020 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

Overwegende volgende beslissing in het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2020:

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

Overwegende dat de terrassen pas vanaf 8 mei 2021 hebben mogen openen en dit onder verschillende 
praktische beperkingen

Overwegende dat het billijk is om de inwerkingtreding van Deel B “Belasting op de inname van de openbare weg 
en/of het openbaar domein voor de terrassen” nog één jaar uit te stellen tot 1 januari 2022

Overwegende dat de financiën van de gemeente de tijdelijke minderontvangst door deze tegemoetkoming 
kunnen opvangen

Overwegende volgende impact op het meerjarenplan, aan te passen in de eerstvolgende aanpassing van het 
meerjarenplan in 2021:

- 7360800/00200  € - 1.500



besluit

Stemmen voor: William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems, Rik Tomsin, Jean-
Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Michaël Henen, 
Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen, 
Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel

Stemmen tegen:

Onthoudingen:

Ongeldig: Grégory Happart

Stemmen niet : 

 

Artikel 1 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 en aangepast in de gemeenteraad  van 28 mei 2020 wijzigt naar datum 1 
januari 2022

Artikel 2 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 3 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.

Namens de gemeenteraad

Bij verordening

(get.)Kimberly Peeters (get.) Rik Tomsin
Algemeen directeur Voorzitter

Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen

Kimberly Peeters Joris Gaens
Algemeen directeur Burgemeester
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