
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Openbare zitting van dinsdag 17 december 2019

Aanwezig:
DE BOEVER Steve, voorzitter
NACHTERGAELE Joris, burgemeester
MEIRHAEGHE Filip, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, VAN QUICKELBERGHE Isabel, DE TOLLENAERE Ann, schepenen
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, VAN BOVEN Herman, VAN QUICKELBERGHE Simon, 
VAN WELDEN Marijke, LUST William, D'HONT Tom, THOMAS Steven, VUYLSTEKE Marc, BONTINCK Yves, raadsleden
JOURQUIN Lesley, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Afwezig:

8. GOEDKEURING SOCIALE CORRECTIE VOOR DE ALGEMENE MILIEUBELASTING

Feiten en context

Rekening houdend met de afvalproductie van de bevolkingsgroep alleenstaande belastingplichtigen 
ouder dan 70 jaar en uit sociale overwegingen is het aangewezen om een automatische vermindering 
van 12,50 euro ten voordele van deze bevolkingsgroep te handhaven.

Bevoegdheid

Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Juridische grond

Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, laatst gewijzigd bij 
decreet van 23 december 2011 met latere wijzigingen. 

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, laatst gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012 met latere 
wijzigingen. 

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, laatst gewijzigd bij decreet van 3 juli 2015 met latere wijzigingen. 

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, laatst gewijzigd bij Besluit 
van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014 met latere wijzigingen. 

Het gemeenteraadsbesluit van ? november 2019 houdende de inzameling en verwijdering van restafval 
via ophaling aan huis, inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en 
het gebruik van het gemeentelijk containerpark. 

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019 houdende de heffing van een algemene 
milieubelasting voor de periode 2020-2025.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Ten behoeve van de alleenstaande belastingplichtigen ouder dan 70 jaar op datum van 1 januari van het 



aanslagjaar zal voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 op de algemene gemeentelijke milieuheffing 
(A.G.M.) een sociale correctie worden toegekend van 12,50 euro. Deze vermindering zal automatisch 
verrekend worden op de desbetreffende aanslagbiljetten overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in 
onderling overleg met het centrum voor informatica dat instaat voor de aanmaak van de bestanden van 
de belastingplichtigen.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking vanaf 01 januari 2020.

Namens de gemeenteraad

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve
algemeen directeur voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,
Maarkedal, op 20 december 2019

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve
Algemeen directeur Voorzitter
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