COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VERGADERING VAN 26 JUNI 2017

Aanwezig:
Leen Goossens, wnd. burgemeester-voorzitter,
Peter Roman, Joost Franceus, Sandra De Roeck, Peter Vansintjan, Lieselotte De Roover, schepenen,
Kurt De Loor, schepen van rechtswege,
Koen Codron, stadssecretaris.
Afwezig:
Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter,
Kurt De Loor, schepen van rechtswege, afwezig voor agendapunt 8.
Het verslag van de vorige zitting wordt na lezing goedgekeurd.
_____________________________________
GEBOUWEN
1.

Domein van Breivelde: restauratie van poortgebouw.

Bevoegdheid
Artikel 57, §3, 4° van het gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
Verwijzingsdocumenten
Gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2017 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de
raming en de gunningswijze van de opdracht “Domein van Breivelde: restauratie van poortgebouw”,
met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De financieel beheerder verleende het visum op 29 mei 2017.
Verantwoording
In het goedgekeurde beheersplan voor het kasteeldomein Breivelde is opgenomen dat de
inkomtorentjes aan restauratiewerken toe zijn.
Volgende werken moeten eveneens uitgevoerd worden:
- herstellingen aan de kantelen en het platte dak
- gevels reinigen en herstellen
- houten buitenschrijnwerk en metalen poort herstellen en schilderen
- aanpassingen aan de onmiddellijke buitenomgeving, m.n. het heraanleggen van de kasseien (+/- 5m²)

De restauratiewerken worden gesubsidieerd door een erfgoedpremie.
Financiële aspecten
De financieel beheerder onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen
verbintenis in het kader van interne controle.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget binnen de nieuwe beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2017:
Enveloppe
Subproject
Beleidsdomein
Beleidsitem
Algemene rekening
Actieplan

INV2014/PD18
PD181400
RUMILEC
068000
2210107
18.1.

Actie

18.1.4.

Krediet
Raming

401.824,83 euro
60.407,22 euro

Patrimoniumbeheer
Aanpassingswerken aan Kasteel van Breivelde
Ruimte, milieu en economie
Groene ruimte
Gebouwen – GG: in aanbouw
Gronden en panden
Uivoeren van restauratie- en omgevingswerken
aan het Kasteel van Breivelde
2017/4561

De ontvangst voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2017, op volgende budgetsleutel:
Enveloppe
Subproject
Beleidsdomein
Beleidsitem
Algemene rekening
Actieplan

INV2014/PD18
PD181400
RUMILEC
068000
1500400
18.1.

Actie

18.1.4.

Krediet
Premiebedrag

213.697,04 euro
39.552,88 euro

Patrimoniumbeheer
Aanpassingswerken aan Kasteel van Breivelde
Ruimte, milieu en economie
Groene ruimte
Investeringssubsidies van hogere overheden
Gronden en panden
Uitvoeren van restauratie- en omgevingswerken
aan het Kasteel van Breivelde

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college beslist volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
- P. Nijs nv, E3-Laan 49 te 9800 Deinze;
- Quintelier Trudo, Wielstraat 57b te 9220 Hamme;
- NV Monument Vandekerckhove, Oostrozebekestraat 54 te 8770 Ingelmunster;
- Renotec, Turnhoutsebaan 511 te 2110 Wijnegem;
- PIT Antwerpen, Sparrenhoflaan 27 te 2950 Kapellen;
- Artes - Depret, L. Blondeellaan 2 te 8380 Zeebrugge.

VERWAARLOOSDE EN/OF LEEGSTAANDE WONINGEN
2.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier gemeentelijke leegstandsheffing op
leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden voor het
aanslagjaar 2016.

Bevoegdheid
Art. 57, §1 en §3, 3° van het gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
Het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Gemeentelijk belastingreglement van 28 april 2014 op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en
overige woongelegenheden, periode 2014 – 2019.
Verwijzingsdocumenten
Het ontwerpkohier voor de leegstandsheffing op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden voor het aanslagjaar 2016 – generatie 3.
Verantwoording
De Dienst Huisvestiging heeft de geactualiseerde inventaris bezorgd van alle leegstaande panden die
zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandregister van het jaar 2016.
De dienst financiën is overgegaan tot het inkohieren van deze inventaris op basis van artikel 3 van het
belastingreglement waarin de grondslagen zijn vastgelegd.
Het ontwerpkohier voor de leegstandsheffing op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden voor het aanslagjaar 2016 – generatie 3 wordt ter vaststelling en
uitvoerbaarverklaring voorgelegd voor een totaalbedrag van 4.000 euro. Het belastingkohier omvat
7 artikels.
Financiële aspecten
De ontvangsten van dit belastingkohier zijn voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2016, op volgende budgetsleutel:
Beleidsdomein
ALGFIN Algemene financiering
Beleidsitem
002000
Fiscale aangelegenheden
Algemene rekening
7374010
Belasting op leegstand
Krediet
100.000,00
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college stelt het belastingkohier voor de leegstandsheffing op leegstaande gebouwen,
woningen, kamers en overige woongelegenheden voor het aanslagjaar 2016 – generatie 3 vast en
verklaart het uitvoerbaar voor een totaalbedrag van 4.000 euro. Het belastingkohier omvat 7 artikels.

3.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier gemeentelijke leegstandsheffing op
leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden voor het
aanslagjaar 2016.

Bevoegdheid
Art. 57, §1 en §3, 3° van het gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
Het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Gemeentelijk belastingreglement van 28 april 2014 op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en
overige woongelegenheden, periode 2014 – 2019.
Verwijzingsdocumenten
Het ontwerpkohier voor de leegstandsheffing op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden voor het aanslagjaar 2016 – generatie 2.
Verantwoording
De Dienst Huisvestiging heeft de geactualiseerde inventaris bezorgd van alle leegstaande panden die
zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandregister van het jaar 2016.
De dienst financiën is overgegaan tot het inkohieren van deze inventaris op basis van artikel 3 van het
belastingreglement waarin de grondslagen zijn vastgelegd.
Het ontwerpkohier voor de leegstandsheffing op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige
woongelegenheden voor het aanslagjaar 2016 – generatie 2 wordt ter vaststelling en
uitvoerbaarverklaring voorgelegd voor een totaalbedrag van 174.875,02 euro. Het belastingkohier
omvat 158 artikels.
Financiële aspecten
De ontvangsten van dit belastingkohier zijn voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2016, op volgende budgetsleutel:
Beleidsdomein
ALGFIN Algemene financiering
Beleidsitem
002000
Fiscale aangelegenheden
Algemene rekening
7374010
Belasting op leegstand
Krediet
100.000,00
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college stelt het belastingkohier voor de leegstandsheffing op leegstaande gebouwen,
woningen, kamers en overige woongelegenheden voor het aanslagjaar 2016 – generatie 2 vast en
verklaart het uitvoerbaar voor een totaalbedrag van 174.875,02 euro. Het belastingkohier omvat 158
artikels.
TWEEDE VERBLIJFPLAATSEN
4.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier gemeentelijke belasting op tweede verblijven
voor het aanslagjaar 2016.

Bevoegdheid
Art. 57, §1 en §3, 3° van het gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
Het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Gemeentelijk belastingreglement van 16 december 2013 voor de belasting op tweede verblijven,
periode 2014 – 2019.
Verwijzingsdocumenten
Het ontwerpkohier voor de belasting op tweede verblijven voor aanslagjaar 2016 – generatie 2.
Verantwoording
De eigenaars van een tweede verblijf dienen dit aan te geven bij de lokale overheid. Op basis van de
gegevens uit het bevolkingsregister ontvangen deze eigenaars vanuit de stad een voorstel van aangifte
van hun tweede verblijf.
De dienst financiën is overgegaan tot het inkohieren van deze aangiftes op basis van artikel 5 van het
belastingreglement waarin de grondslag is vastgelegd.
Het ontwerpkohier voor de belasting op tweede verblijven voor het aanslagjaar 2016 – generatie 2
wordt ter vaststelling en uitvoerbaarverklaring voorgelegd voor een totaalbedrag van 2.680,00 euro.
Het belastingkohier omvat 4 artikels.
Financiële aspecten
De financieel beheerder onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen
verbintenis in het kader van interne controle.
De ontvangsten van dit belastingkohier zijn voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2017, op volgende budgetsleutel:
Beleidsdomein
Beleidsitem
Algemene rekening
Krediet

ALGFIN
002000
7377010
30.000,00

Algemene financiering
Fiscale aangelegenheden
Belasting op tweede verblijven

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college stelt het belastingkohier voor tweede verblijven voor het aanslagjaar 2016 –
generatie 2 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een totaalbedrag van 2.680,00 euro. Het
belastingkohier omvat 4 artikels.
BELASTING MBT HET LEEFMILIEU
5.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier gemeentelijke milieubelasting voor bedrijven
en vrije beroepen voor het aanslagjaar 2016 generatie 2.

Bevoegdheid
Art. 57, §1 en §3, 3° van het gemeentedecreet.

Wetten en reglementen
Het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Gemeentelijk belastingreglement van 16 december 2013 voor de milieubijdrage voor bedrijven en
vrije beroepen, periode 2014 – 2019.
Verwijzingsdocumenten
Het ontwerpkohier voor de milieubijdrage voor bedrijven en vrije beroepen voor het aanslagjaar 2016
– generatie 2.
Verantwoording
Aan de hand van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en na opmaak van
een voorstel van aangifte, is de dienst financiën, op basis van artikel 5 van het belastingreglement
waarin de grondslagen zijn vastgelegd, overgegaan tot het inkohieren van de bedrijven en vrije
beroepen voor het aanslagjaar 2016 – generatie 2.
Het ontwerpkohier voor de milieubijdrage voor bedrijven en vrije beroepen voor het aanslagjaar 2016
- generatie 2 wordt ter vaststelling en uitvoerbaarverklaring voorgelegd voor een totaalbedrag van
2.865,00 euro. Het belastingkohier omvat 18 artikels.
Financiële aspecten
De financieel beheerder onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen
verbintenis in het kader van interne controle.
De ontvangsten van dit belastingkohier zijn voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2016, op volgende budgetsleutel:
Beleidsdomein
Beleidsitem
Algemene rekening
Krediet

ALGFIN Algemene financiering
002000
Fiscale aangelegenheden
7332100
Jaarlijkse milieubelasting
348.000,00

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college stelt het belastingkohier voor de milieubijdrage voor bedrijven en vrije beroepen
voor het aanslagjaar 2016 – generatie 2 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een totaalbedrag van
2.865,00 euro. Het belastingkohier omvat 18 artikels.
6.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier gemeentelijke milieubelasting voor bedrijven
en vrije beroepen voor het aanslagjaar 2015.

Bevoegdheid
Art. 57, §1 en §3, 3° van het gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
Het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Gemeentelijk belastingreglement van 16 december 2013 voor de milieubijdrage voor bedrijven en
vrije beroepen, periode 2014 – 2019.

Verwijzingsdocumenten
Het ontwerpkohier voor de milieubijdrage voor bedrijven en vrije beroepen voor het aanslagjaar 2015
– generatie 3.
Verantwoording
Aan de hand van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en na opmaak van
een voorstel van ambtshalve aanslag, is de dienst financiën, op basis van artikel 5 van het
belastingreglement waarin de grondslagen zijn vastgelegd, overgegaan tot het ambtshalve inkohieren
van de bedrijven en vrije beroepen voor het aanslagjaar 2015 – generatie 3.
Het ontwerpkohier voor de milieubijdrage voor bedrijven en vrije beroepen voor het aanslagjaar 2015
– generatie 3 wordt ter vaststelling en uitvoerbaarverklaring voorgelegd voor een totaalbedrag van
288,00 euro. Het belastingkohier omvat 1 artikel.
Financiële aspecten
De financieel beheerder onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen
verbintenis in het kader van interne controle.
De ontvangsten van dit belastingkohier zijn voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2016, op volgende budgetsleutel:
Beleidsdomein
Beleidsitem
Algemene rekening
Krediet

ALGFIN Algemene financiering
002000
Fiscale aangelegenheden
7332100
Jaarlijkse milieubelasting
348.000,00

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college stelt het belastingkohier voor de milieubijdrage voor bedrijven en vrije beroepen
voor het aanslagjaar 2015 – generatie 3 ambtshalve vast en verklaart het uitvoerbaar voor een
totaalbedrag van 288,00 euro. Het belastingkohier omvat 1 artikel.
7.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier gemeentelijke milieubelasting voor bedrijven
en vrije beroepen voor het aanslagjaar 2016 generatie 3.

Bevoegdheid
Art. 57, §1 en §3, 3° van het gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
Het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Gemeentelijk belastingreglement van 16 december 2013 voor de milieubijdrage voor bedrijven en
vrije beroepen, periode 2014 – 2019.
Verwijzingsdocumenten
Het ontwerpkohier voor de milieubijdrage voor bedrijven en vrije beroepen voor het aanslagjaar 2016
- generatie 3.

Verantwoording
Aan de hand van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en na opmaak van
een ontwerp van aangifte, is de dienst financiën, op basis van artikel 5 van het belastingreglement
waarin de grondslagen zijn vastgelegd, overgegaan tot het inkohieren van de bedrijven en vrije
beroepen voor het aanslagjaar 2016 - generatie 3.
Het ontwerpkohier voor de milieubijdrage voor bedrijven en vrije beroepen voor het aanslagjaar 2016
wordt ter vaststelling en uitvoerbaarverklaring voorgelegd voor een totaalbedrag van 4.005,00 euro.
Het belastingkohier omvat 26 artikels.
Financiële aspecten
De financieel beheerder onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen
verbintenis in het kader van interne controle.
De ontvangsten van dit belastingkohier zijn voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2016, op volgende budgetsleutel:
Beleidsdomein
Beleidsitem
Algemene rekening
Krediet

ALGFIN Algemene financiering
002000
Fiscale aangelegenheden
7332100
Jaarlijkse milieubelasting
348.000,00

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college stelt het belastingkohier voor de milieubijdrage voor bedrijven en vrije beroepen
voor het aanslagjaar 2016 - generatie 3 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een totaalbedrag van
4.005,00 euro. Het belastingkohier omvat 26 artikels.
TOEGESTANE SUBSIDIES EN TEGEMOETKOMINGEN. STAATSSTEUNEN
8.

Toekennen van een stedelijke subsidie. Buurtfeesten - Langestraat.

Bevoegdheid
Artikel 57, §2 van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2007 houdende de vaststelling van het subsidiereglement
voor buurtactiviteiten.
Verwijzingsdocumenten
De aanvraag van 21 januari 2017 van
,
tot het verkrijgen van een subsidie voor de organisatie van een buurtfeest in de Langestraatstraat op
zondag 28 mei 2017.
De financieel beheerder verleende het visum op 6 juni 2017.
Verantwoording
De aanvraag voldoet aan de voorwaarden, met uitzondering van het bewijs van verzekering.

Financiële aspecten
De financieel beheerder onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen
verbintenis in het kader van interne controle.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget binnen de nieuwe beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2017 op budgetcode
Beleidsdomein
VTOND
Vrije tijd en onderwijs
Beleidsitem

071000

Feesten en plechtigheden

Kostenplaats
Algemene rekening
Actieplan
Actie
Krediet

RES001
6490010
18.500,00

Subsidies voor buurtfeesten
Werkingssubsidies aan verenigingen / organisaties
-

Subsidiebedrag

200,00

AW ***

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college keurt de subsidieaanvraag ten bedrage van 200 euro aan
goed. Het bedrag wordt gestort op rekeningnummer
.
9.

Buurtactiviteit inwoners Tulpenstraat. Subsidiëring.

Het College beslist dat de buurtactiviteit voor de inwoners van de Tulpenstraat op zaterdag
15 juli 2017 in aanmerking komt voor subsidiëring als buurtactiviteit.
KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS
10.

Stedelijke basisscholen. Laatste schooldag.

Het College beslist dat de klassen van de stadsscholen op vrijdag 30 juni 2017 mogen eindigen om
12.05 uur (met voor- en naschoolse opvang tot 18 uur) om de leerkrachten en de directie toe te laten
het schooljaar pedagogisch en administratief af te sluiten.
MUZIEK
11.

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Vacant verklaren van een tijdelijke
betrekking leerkracht contrabas.

Bevoegdheid
Artikel 57§2 van het gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
Het decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs
en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding van 27 maart 1991, hoofdstuk III, afdeling 2:
tijdelijke aanstelling en tijdelijke personeelsleden.

Verwijzingsdocumenten
De aanwervingsprocedure van het stedelijk onderwijs Zottegem, zoals goedgekeurd in het college van
burgemeester en schepenen van 21 december 2015, tijdelijke betrekking vacant ambt;
Verantwoording
De samenwerking met
tijdelijk aangestelde leerkracht contrabas voor het schooljaar
2016-2017, wordt stopgezet.
Dat er een betrekking tijdelijk te begeven is in het ambt van contrabas aan de Stedelijke Academie
voor Muziek Woord en Dans.
Er zijn geen kandidaten die aan de gestelde voorwaarden inzake tijdelijke aanstelling van doorlopende
duur voldoen.
Voor de goede werking van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans is het noodzakelijk
een leerkracht contrabas aan te stellen.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. De vacantverklaring van een tijdelijke leraar contrabas met ingang van 1 september 2017 tot
en met 31 augustus 2018 wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Deze vacantverklaring zal gepubliceerd worden op de website van de stad Zottegem.
12.

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Vaststellen vacature en bepalen
selectieprocedure contrabas.

Bevoegdheid
Artikel 57§2 van het gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
Het decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs
en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding van 27 maart 1991, hoofdstuk III, afdeling 2:
tijdelijke aanstelling en tijdelijke personeelsleden.
Verwijzingsdocumenten
De aanwervingsprocedure van het stedelijk onderwijs Zottegem, zoals goedgekeurd in het college van
burgemeester en schepenen van 21 december 2015, tijdelijke aanstelling van betrekking in een nietvacant ambt in tijdelijke vervanging van een titularis.
Het collegebesluit van 26 juni 2017 betreffende de vacantverklaring van een tijdelijke betrekking
contrabas.
De rekruteringsprocedure voorziet dat hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van een externe
rekrutering/publicatie.
Verantwoording
Voor de goede werking van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans is het noodzakelijk
een leerkracht contrabas aan te stellen.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het College stelt de specificaties betreffende de vacant verklaarde betrekking als volgt vast:
•

Functie: Leraar contrabas

•

Tewerkstellingsvorm: tijdelijk

•

Tewerkstellingsperiode: van 1 september 2017 tot 31 augustus 2018

Artikel 2. Het College stelt de functiebeschrijving vast:
-

Bijdragen tot de maximale ontplooiing van de leerlingen.

-

Het behalen van de doelstellingen zoals beschreven in de door de academie gehanteerde
leerplannen.

-

Het realiseren van de specifieke doelstellingen zoals beschreven in het artistiek
pedagogisch project van de academie.

Artikel 3. Het College stelt de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden vast:
-

In het bezit zijn van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs.

-

Als laatste geen evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ hebben gekregen in dit ambt bij de
inrichtende macht.

-

Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de EU.

-

Politieke en burgerlijke rechten genieten.

-

Medische geschiktheid kunnen aantonen via een medisch attest afgeleverd door de huisarts.

-

Voldoen aan de taalvereisten.

-

Onberispelijk gedrag kunnen aantonen via een uittreksel uit het strafregister – model 2 dat
maximum een jaar oud is.

-

Slagen voor de selectieprocedure.

Artikel 4. Het College stelt de selectieprocedure vast:
De selectie bestaat uit een interview en toetst de bekwaamheid en/of motivatie van de kandidaat
voor de functie.
De selectieprocedure resulteert in een rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden
kandidaten in volgorde van het behaalde resultaat.
De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie.
Zij hebben op hun verzoek toegang tot de selectieresultaten in overeenstemming met de
bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Uitgezonderd voor wat betreft de bewijsstukken die aan de kandidatuur moeten worden
toegevoegd, leveren de geschikt bevonden kandidaten na de selectie de bewijsstukken dat ze
voldoen aan de algemene aanwervings- en toelatingsvoorwaarden en aan de specifieke
voorwaarden.
De kandidaten worden in volgorde van het behaalde eindresultaat aangewezen voor aanstelling in
de vacante betrekkingen.
Artikel 5. Het College stelt de bezoldigingsvoorwaarden vast volgens de barema’s van het ministerie
van onderwijs.
Artikel 6. Het College beslist dat kan worden gekandideerd op navermelde wijzen:
-

Het volledig ingevulde sollicitatieformulier, aangevuld met motivatiebrief en Curriculum
Vitae, uiterlijk op 15 augustus 2017 om 12 uur, tegen ontvangstbewijs, te overhandigen
aan:
Stadsbestuur Zottegem
Dienst personeel & organisatie
Administratief Centrum Sanitary – 4 de verdiep
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem

-

Het volledig ingevulde sollicitatieformulier uiterlijk, aangevuld met motivatiebrief en
Curriculum Vitae, op 15 augustus 2017 om 12 uur door middel van e-mail toesturen aan
vacature@zottegem.be met als onderwerp:
KANDIDATUUR LEERKRACHT CONTRABAS SAMWD.

Artikel 7. Het College beslist dat de vacature wordt gepubliceerd op de website van de Stad Zottegem
en de facebook pagina’s die worden beheerd door de Stad Zottegem.
Artikel 8. Het College beslist dat de kandidaten alleen kunnen solliciteren door gebruik te maken van
het sollicitatieformulier dat op de website beschikbaar is.
13.

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Vacant verklaren van een tijdelijke
betrekking leerkracht fagot.

Bevoegdheid
Artikel 57§2 van het gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
Het decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs
en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding van 27 maart 1991, hoofdstuk III, afdeling 2:
tijdelijke aanstelling en tijdelijke personeelsleden.
Verwijzingsdocumenten
De aanwervingsprocedure van het stedelijk onderwijs Zottegem, zoals goedgekeurd in het college van
burgemeester en schepenen van 21 december 2015, tijdelijke betrekking vacant ambt;
Verantwoording
Er is opnieuw interesse van leerlingen om les fagot te volgen.
Dat er een betrekking tijdelijk te begeven is in het ambt van fagot aan de Stedelijke Academie voor
Muziek Woord en Dans.
Er zijn geen kandidaten die aan de gestelde voorwaarden inzake tijdelijke aanstelling van doorlopende
duur voldoen.
Voor de goede werking van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans is het noodzakelijk
een leerkracht fagot aan te stellen.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. De vacantverklaring van een tijdelijke leraar fagot met ingang van 1 september 2017 tot en
met 31 augustus 2018 wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Deze vacantverklaring zal gepubliceerd worden op de website van de stad Zottegem.
14.

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Vaststellen vacature en bepalen
selectieprocedure fagot.

Bevoegdheid
Artikel 57§2 van het gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
Het decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs
en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding van 27 maart 1991, hoofdstuk III, afdeling 2:
tijdelijke aanstelling en tijdelijke personeelsleden.

Verwijzingsdocumenten
De aanwervingsprocedure van het stedelijk onderwijs Zottegem, zoals goedgekeurd in het college van
burgemeester en schepenen van 21 december 2015, tijdelijke aanstelling van betrekking in een nietvacant ambt in tijdelijke vervanging van een titularis.
Het collegebesluit van 26 juni 2017 betreffende de vacantverklaring van een tijdelijke betrekking
fagot.
De rekruteringsprocedure voorziet dat hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van een externe
rekrutering/publicatie.
Verantwoording
Voor de goede werking van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans is het noodzakelijk
een leerkracht fagot aan te stellen.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het College stelt de specificaties betreffende de vacant verklaarde betrekking als volgt vast:
•

Functie: Leraar fagot

•

Tewerkstellingsvorm: tijdelijk

•

Tewerkstellingsperiode: van 1 september 2017 tot 31 augustus 2018

Artikel 2. Het College stelt de functiebeschrijving vast:
-

Bijdragen tot de maximale ontplooiing van de leerlingen.

-

Het behalen van de doelstellingen zoals beschreven in de door de academie gehanteerde
leerplannen.

-

Het realiseren van de specifieke doelstellingen zoals beschreven in het artistiek
pedagogisch project van de academie.

Artikel 3. Het College stelt de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden vast:
-

In het bezit zijn van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs.

-

Als laatste geen evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ hebben gekregen in dit ambt bij de
inrichtende macht.

-

Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de EU.

-

Politieke en burgerlijke rechten genieten.

-

Medische geschiktheid kunnen aantonen via een medisch attest afgeleverd door de huisarts.

-

Voldoen aan de taalvereisten.

-

Onberispelijk gedrag kunnen aantonen via een uittreksel uit het strafregister – model 2 dat
maximum een jaar oud is.

-

Slagen voor de selectieprocedure.

Artikel 4. Het College stelt de selectieprocedure vast:
De selectie bestaat uit een interview en toetst de bekwaamheid en/of motivatie van de kandidaat
voor de functie.
De selectieprocedure resulteert in een rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden
kandidaten in volgorde van het behaalde resultaat.

De kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie.
Zij hebben op hun verzoek toegang tot de selectieresultaten in overeenstemming met de
bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Uitgezonderd voor wat betreft de bewijsstukken die aan de kandidatuur moeten worden
toegevoegd, leveren de geschikt bevonden kandidaten na de selectie de bewijsstukken dat ze
voldoen aan de algemene aanwervings- en toelatingsvoorwaarden en aan de specifieke
voorwaarden.
De kandidaten worden in volgorde van het behaalde eindresultaat aangewezen voor aanstelling in
de vacante betrekkingen.
Artikel 5. Het College stelt de bezoldigingsvoorwaarden vast volgens de barema’s van het ministerie
van onderwijs.
Artikel 6. Het College beslist dat kan worden gekandideerd op navermelde wijzen:
-

Het volledig ingevulde sollicitatieformulier, aangevuld met motivatiebrief en Curriculum
Vitae, uiterlijk op 15 augustus 2017 om 12 uur, tegen ontvangstbewijs, te overhandigen
aan:
Stadsbestuur Zottegem
Dienst personeel & organisatie
Administratief Centrum Sanitary – 4 de verdiep
Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem

-

Het volledig ingevulde sollicitatieformulier uiterlijk, aangevuld met motivatiebrief en
Curriculum Vitae, op 15 augustus 2017 om 12 uur door middel van e-mail toesturen aan
vacature@zottegem.be met als onderwerp:
KANDIDATUUR LEERKRACHT FAGOT SAMWD.

Artikel 7. Het College beslist dat de vacature wordt gepubliceerd op de website van de Stad Zottegem
en de facebook pagina’s die worden beheerd door de Stad Zottegem.
Artikel 8. Het College beslist dat de kandidaten alleen kunnen solliciteren door gebruik te maken van
het sollicitatieformulier dat op de website beschikbaar is.
CULTURELE TENTOONSTELLINGEN EN MANIFESTATIES (CONCERTEN,
CONFERENTIES, ENZ.)
15.

Street art op Sanitarysite. Goedkeuring.

Bevoegdheid
Artikel 57§3 van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
/
Verwijzingsdocumenten
/
Verantwoording
Van 26 augustus tot 10 september 2017 wordt de biënnale Kunst en Zwalm georganiseerd. Aan de
vooravond ervan en als essentieel onderdeel van het geheel, wordt in Zottegem op vier locaties door
vier kunstenaars een project gerealiseerd van maandag 21 tot vrijdag 25 augustus. Deze realisaties
worden via live-streaming vastgelegd en zijn tijdens Kunst en Zwalm te bezoeken.
Eén ervan wordt een street art door
op de site van Sanitary/Academie beeldende
kunst, meer bepaald op de muur rechtover het Stoomketelmuseum.
Concreet wordt aan de stad naast de toelating om deze muur te gebruiken enkel gevraagd dat de stad
hier een grondlaag aanbrengt. We ramen de duur op een halve dag werk.

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. De realisatie van een street art op de Sanitarysite door
goedgekeurd.

wordt

Artikel 2. De stad staat in voor het aanbrengen van een grondlaag op de muur rechtover het
Stoomketelmuseum.
GROENE RUIMTEN
16.

Openbaar groen: periodiek onderhoud van wijk Lelie.

Bevoegdheid
Artikel 57, §1 en §3, 5° van het Gemeentedecreet.
Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2014 houdende vaststelling van de opdrachten voor
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
Wetten en reglementen
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
Verwijzingsdocumenten
Het collegebesluit 6 juni 2017 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming,
gunningswijze en aan te schrijven firma’s.
Verslag van nazicht van de offertes van 16 juni 2017.
De financieel beheerder verleende het visum op 21 juni 2017.
Verantwoording
Wijk Lelie, fase 1 wordt binnenkort overgedragen aan de stad. Om het groen in wijk Lelie, fase 1 te
onderhouden is de stad genoodzaakt deze opdracht toe te wijzen aan een externe firma. Daar we al
midden 2017 zitten wordt de opdracht aanbesteed voor de rest van 2017. De opdracht houdt in het
maaien van het gras en het onderhoud van de hagen.
Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en materieel nazicht van de
offertes en de vergelijking van de offertes wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen aan de firma
met de economisch meest voordelige offerte, zijnde Doncq Enoch, Wilgenlaan 24 te 9550 Herzele,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 11.605,11 euro inclusief btw.
Financiële aspecten
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2017, op budgetcode:

Beleidsdomein
Beleidsitem
Algemene rekening
Actieplan
Actie
Krediet
Gunning

RUMILEC
055000
6131080

Ruimte, milieu en economie
Werkgelegenheid
Prestaties groenbeheer

100.000,00 euro
11.605,11 euro

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het College keurt het verslag van nazicht van de offertes van 16 juni 2017 voor de opdracht
“Openbaar groen: periodiek onderhoud van wijk Lelie” goed.
Artikel 2. Het College gunt de opdracht aan Doncq Enoch, Wilgenlaan 24 te 9550 Herzele, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 11.605,11 euro inclusief btw.
ALGEMENE GEMEENTELIJKE OF PROVINCIALE POLITIEREGLEMENTEN
(VERORDENINGEN VAN VERSCHEIDENE AARD, GELDIG OP HET GRONDGEBIED
VAN DE GEMEENTE OF VAN DE PROVINCIE)
17.

Verkeer. Invoeren tijdelijk politiereglement op het verkeer tijdens de doortocht van de
wielerwedstrijden voor Nieuwelingen en Juniores op zaterdag 22 juli 2017.

Bevoegdheid
Artikel 119 en 130bis van de nieuwe gemeentewet.
Wetten en reglementen
Het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie op het
wegverkeer.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Het ministerieel besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van
11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald.
Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van de verkeerstekens.
Ter uitvoering van artikel 186 van het Gemeentedecreet deze verordening bekend te maken.
Verwijzingsdocumenten
De aanvraag van 17 april 2017 van
, voor KSC Sint-Kornelisvrienden, tot het verkrijgen van een vergunning voor de
doortocht van de wielerwedstrijden voor Nieuwelingen en Juniores op zaterdag 22 juli 2017.
Verantwoording
Het gunstig advies van 15 mei 2017 van de Politiezone Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem,
hetwelk integraal en integrerend deel uitmaakt van dit besluit.
Het is om veiligheidsredenen noodzakelijk over te gaan tot het invoeren van een tijdelijke
verkeersregeling.

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Ter gelegenheid van de doortochten van de wielerwedstrijden voor Nieuwelingen en
Juniores op zaterdag 22 juli 2017 volgende tijdelijke maatregelen te nemen:
Parkeerverbod van 12.30 uur tot 19.45 uur
Gaverland (deel tussen Waesberg en Potaardestraat)
Potaardestraat
Klemhoutstraat (deel tussen Potaardestraat en Spende)
Eenrichtingsverkeer van 13.30 uur tot 19.45 uur
Potaardestraat (richting Klemhoutstraat)
Artikel 2. Afschrift van dit collegebesluit toe te sturen aan de organisator.
18.

Verkeer. Invoeren tijdelijk politiereglement op het verkeer tijdens de doortocht van een
wielerwedstrijd voor Elite zonder contract op maandag 24 juli 2017.

Bevoegdheid
Artikel 119 en 130bis van de nieuwe gemeentewet.
Wetten en reglementen
Het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie op het
wegverkeer.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Het ministerieel besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van
11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald.
Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van de verkeerstekens.
Ter uitvoering van artikel 186 van het Gemeentedecreet deze verordening bekend te maken.
Verwijzingsdocumenten
De aanvraag van 17 april 2017 van
, voor KSC Sint-Kornelisvrienden, tot het verkrijgen van een vergunning voor de
doortocht van een wielerwedstrijd voor Elite zonder contract op maandag 24 juli 2017.
Verantwoording
Het gunstig advies van 15 mei 2017 van de Politiezone Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem,
hetwelk integraal en integrerend deel uitmaakt van dit besluit.
Het is om veiligheidsredenen noodzakelijk over te gaan tot het invoeren van een tijdelijke
verkeersregeling.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:

Artikel 1. Ter gelegenheid van de doortocht van een wielerwedstrijd voor Elite zonder contract op
maandag 24 juli 2017 volgende tijdelijke maatregelen te nemen:
Parkeerverbod van 13 uur tot 18.30 uur
Gaverland (deel tussen Waesberg en Potaardestraat)
Potaardestraat
Klemhoutstraat (deel tussen Potaardestraat en Spende)
Eenrichtingsverkeer van 14 uur tot 18.30 uur
Potaardestraat (richting Klemhoutstraat)
Artikel 2. Afschrift van dit collegebesluit toe te sturen aan de organisator.
19.

Verkeer. Invoeren tijdelijk politiereglement op het verkeer ter gelegenheid van een
buurtfeest in de wijk Bosveld op zaterdag 1 juli 2017.

Bevoegdheid
Artikel 119 en 130bis van de nieuwe gemeentewet.
Wetten en reglementen
Het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie op het
wegverkeer.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
Het ministerieel besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van
11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald.
Het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de
plaatsing van de verkeerstekens.
Ter uitvoering van artikel 186 van het Gemeentedecreet deze verordening bekend te maken.
Verwijzingsdocumenten
De aanvraag van 14 juni 2017 van
voor wijkcomité Bosveld, tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren
van een buurtfeest op zaterdag 1 juli 2017.
Verantwoording
Het gunstig advies van 14 juni 2017 van de Politiezone Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem,
hetwelk integraal en integrerend deel uitmaakt van dit besluit.
Het is om veiligheidsredenen noodzakelijk over te gaan tot het invoeren van een tijdelijke
verkeersregeling.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Ter gelegenheid van een buurtfeest in de wijk Bosveld op zaterdag 1 juli 2017 volgende
tijdelijke maatregelen te nemen van vrijdag 30 juni 2017 om 10 uur tot zondag 2 juli 2017 om 16 uur:
Toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder
Gieterijstraat (vanaf huisnummer 22 tot aan de Stoofstraat)

Toegang verboden in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd plaatselijk verkeer
ter hoogte van kruispunt Bosveldstraat/Gieterijstraat
ter hoogte van kruispunt Schoenmakerstraat/Stoofstraat
ter hoogte van kruispunt Gieterijstraat/Mouterijstraat
ter hoogte van kruispunt Bosveldstraat/Schoenmakerstraat
Parkeerverbod
Gieterijstraat (vanaf huisnummer 22 tot aan de Stoofstraat – beide rijrichtingen).
Artikel 2. Afschrift van dit collegebesluit toe te sturen aan de organisator.
VERKEER - ALGEMEEN
20.

Verkeer. Princiepsbeslissing betreffende het aanbrengen van fietssuggestiestroken op de
Bruggenhoek - D. Van Den Bosschestraat en Van Aelbrouckstraat.

Bevoegdheid
Artikel 57 van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
/
Verwijzingsdocumenten
Voorbeeld fietssuggestiestrook okergeel.
Voorstel tot het aanbrengen van okergele fietssuggestiestroken in de Désire Van Den Bosschestraat –
Bruggenhoek en de Van Aelbrouckstraat.
Verantwoording
Princiepsbeslissing voor het aanbrengen van okergele fietssuggestiestroken in de
- Désire Van Den Bosschestraat – Bruggenhoek (gedeelte bebouwde kom tussen huisnummers 9 en
31) in combinatie met een parkeerverbod in beide rijrichtingen
- Van Aelbrouckstraat tussen de Kleine Nieuwstraat en het Stationsplein in de rijrichting van het
éénrichtingsverkeer
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college gaat akkoord met het aanbrengen van okergele fietssuggestiestroken in de
Désire Van Den Bosschestraat – Bruggenhoek (gedeelte bebouwde kom) in combinatie met een
parkeerverbod.
Artikel 2. Het college gaat akkoord met het aanbrengen van okergele fietssuggestiestroken in de
Van Aelbrouckstraat tussen de Kleine Nieuwstraat en het Stationsplein.
Artikel 3. Er zal tot uitvoering worden overgegaan na de effectieve overname van de wegenis.
21.

Goedkeuring kaart en de voorstellen tot wijziging fietsnetwerken LAF en BFF van de
Provincie op het grondgebied van Zottegem.

Bevoegdheid
Artikel 57 van het Gemeentedecreet.

Wetten en reglementen
/
Verwijzingsdocumenten
Verslag van de GBC d.d. 29 mei 2017.
Aangepaste kaart LFF Zottegem 2017.
Verantwoording
Carolina De Winne, beleidsmedewerker mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen vraagt de
goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen van de wijzigingen aan de
fietsroutenetwerken LAF 122 en BFF op het grondgebied van Zottegem zoals besproken in de GBC
van 29 mei 2017.
Na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen, kan
wijzigingen op de wijzigingscommissie BFF agenderen.

de

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het College van Burgemeester en Schepenen verklaart zich akkoord met de aanpassingen
aan het Lokaal Functioneel Fietsnetwerk op het grondgebied van Zottegem, zoals voorgesteld op de
kaart die inherent deel uitmaakt van dit besluit en zoals besproken op de GBC van 29 mei 2017.
Artikel 2. Een kopie van dit besluit zal worden toegestuurd aan
,
beleidsmedewerker mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen, op de dienst Mobiliteit, Woodrow
Wilsonplen 2, 9000 Gent.
LEEFMILIEU (VERONTREINIGING, BESCHERMING EN VERBETERING)
22.

Verlenen van een milieuvergunning klasse 3 aan Eandis System Operator voor het plaatsen
van een transformator in de Parkstraat.

Bevoegdheid
Artikel 57§3,7° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Wetten en reglementen
Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.
Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende de milieuvergunning.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne.
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Verwijzingsdocumenten
Milieuvergunningsaanvraag klasse 3.
Verantwoording
Het dossier betreft een vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een transformator op locatie:

Parkstraat 22+, 9620 Zottegem.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Akte te nemen van de melding inzake de exploitatie van een inrichting van klasse 3
ingediend door cvba Eandis System Operator, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle strekkende tot het
plaatsen van een transformator, op het perceel gelegen Parkstraat 22+, 9620 Zottegem, gekend op het
kadaster, 4de afdeling Sectie A nr. 274/f/5, in woongebied van het gewestplan Aalst-NinoveGeraardsbergen -Zottegem.
met volgende rubrieken:
Rubriek Omschrijving
12.2.1°

Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot
en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en
rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 630 kilovoltampère)

in de stedenbouwkundig vergunde of vergund geachte (delen van) bedrijfsgebouwen of
bedrijfsinfrastructuur (verhardingen, …)
Artikel 2. De in artikel 1 bedoelde melding is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende
algemene en sectorale exploitatievoorwaarden:
§1. algemene normen:
4.1. algemene voorschriften
§2. sectorale normen:
5.12. elektriciteit
Artikel 3. De exploitant is verplicht de voor de inrichting geldende algemene of per categorie van
inrichtingen door de Vlaamse Executieve in toepassing van artikel 20 van het decreet van 28 juni 1985
vastgestelde milieuvergunningsvoorwaarden, alsmede alle andere op de exploitatie van de inrichting
van toepassing zijnde wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, met betrekking tot de
bescherming van het leefmilieu, van de oppervlaktewateren en van de externe veiligheid, na te leven.
Artikel 4. Kennis van onderhavig besluit te geven aan de exploitant en de betrokken diensten.
GELUIDSHINDER
23.

Afwijking van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 met betrekking
tot de geluidsnormen van muziek in openbare en private inrichtingen. Picarrenfeesten op
23, 24 en 25 september 2017.

Bevoegdheid
Artikel 57§2 van het gemeentedecreet.

Wetten en reglementen
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van
24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private
inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende
vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne (VLAREM II) wat betreft het maximaal geluidsniveau in inrichting.
Verwijzingsdocumenten
De aanvraag van 14 juni 2017 van
, voor Picarrencomité, tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van
de Picarrenfeesten op 23, 24 en 25 september 2017.
Verantwoording
Met de sedert 1 januari 2013 van toepassing zijnde regelgeving wil de Vlaamse overheid een duidelijk
juridisch kader bieden voor evenementen waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt.
De regeling is bedoeld om zowel eventuele geluidshinder voor omwonenden als gehoorschade voor
bezoekers te voorkomen.
De regeling voorziet in drie geluidscategorieën ( ≤ 85 dB(A), > 85 dB(A) en ≤ 95 dB(A), >95 dB(A)
en ≤ 100 dB(A)) waarbij enkel voor de hoogste twee categorieën afwijkingen kunnen verleend
worden.
Door de organisator werd een gemotiveerd verzoek gericht tot het bekomen van afwijkingen op die
Vlaamse regeling.
Uit studie en afweging van het aanvraagdossier blijkt dat de gevraagde afwijking kan verleend
worden.
Het gevraagde maximale geluidsniveau is immers aanvaardbaar op die specifieke locatie, rekening
houdend met de maatregelen (bv. permanente geluidsmeting en affichering geluidsniveau, gebruik
geluidsbegrenzer, gratis ter beschikking stellen van oordoppen, vooraf informeren van de
buurtbewoners, opgave van een telefoonnummer voor melding van gebeurlijke klachten, …) die door
de organisator zullen getroffen worden of die hem hierna zullen opgelegd worden.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1.
, verantwoordelijke Picarrencomité, Tweekerkenstraat 30,
9620 Zottegem, afwijking te verlenen op de geluidsvoorwaarden inzake een afwijking op het besluit
van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 ter gelegenheid van de Picarrenfeesten in een feesttent
op een weide in de Tweekerkenstraat (tussen huisnummers 40 en 52):
op zaterdag 23 september 2017 om 20 uur tot zondag 24 september 2017 om 2 uur
op zondag 24 september 2017 van 14 uur tot 24 uur
op maandag 25 september 2017 van 10.30 uur tot 14 uur
onder volgende voorwaarden:
- vooraf afspraak te maken met de lokale politie voor het houden van preventieve metingen
(hoofdinspecteur Dany Neckebroeck of hoofdinspecteur Philip Broodcoorens – 09/364 47 30)
- toegestane geluidsnormering: Laeq 15 min ≤ 95 dB(A) – Lceq 5 min ≤ 107 dB(C)
De organisator/verantwoordelijke is verplicht om:
- het geluidsvolume gedurende ganse activiteit te meten Laeq 15 min in “slow” module
- gebruik sonometer minstens klasse 2 of geluidsbegrenzer
- meting geluid op een “representatieve” plaats in de publieksruimte, vooraf aangeduid door een
professionele geluidstechnicus

- geluidsvolume permanent zichtbaar, minstens voor persoon/geluidstechnicus die volume bedient
- een geluidsbegrenzer is toegestaan waarbij het geluidsniveau permanent zichtbaar is
- buurtbewoners dienen vooraf van de activiteit en uren op de hoogte gebracht te worden en ontvangen
daarbij een telefoonnummer waarop ze klachten over mogelijke geluidsoverlast kunnen uiten.
De in dit besluit opgelegde (geluids)voorwaarden moeten voorafgaandelijk aan de activiteit ter kennis
gebracht worden van de verantwoordelijke van de organisatie respectievelijk de operator van de
geluidinstallatie.
De aanvrager is steeds (mede)verantwoordelijk voor het naleven van de van toepassing zijnde
regelgeving en/of opgelegde (geluids)voorwaarden alsook voor de gevolgen ingeval van niet naleving
van die regelgeving en/of opgelegde (geluids)voorwaarden.
Het toezicht en de controle kan gebeuren door de bevoegde toezichthoudende ambtenaren die
beschikken over een geldig bekwaamheidsbewijs.
De bevoegde ambtenaar mag de muziekinstallatie en volumeregeling tijdens het evenement te allen
tijde controleren.
Bij de controle van de muziekinstallatie moet iedereen zijn volledige medewerking verlenen en alle
nuttige inlichtingen verschaffen zodat de controle in de beste orde kan verlopen.
Artikel 2. Wanneer wordt vastgesteld dat muziek wordt gespeeld of geluidsversterkende apparatuur
die wordt gebruikt in een openbare inrichting of op de openbare weg of op het openbaar domein op
een voor de omgeving storende wijze en / of in overtreding met de bijzondere voorwaarden door het
College opgelegd, kan de Burgemeester, ambtshalve of op voorstel van de politie of de
toezichthouder:
• De stopzetting bevelen van het spelen van muziek of het gebruik van geluidsversterkende
apparatuur of van het evenement, teneinde de openbare orde en rust te herstellen;
• De bestuurlijke inbeslagname van de geluidsinstallatie eisen;
• De openbare inrichting doen ontruimen;
• De veroorzakers van de hinder van de plaats laten verwijderen.
Artikel 3. De Burgemeester of een in zijn plaats optredende officier van bestuurlijke politie of de
bevoegde toezichthouder, kan hetzij de afgeleverde afwijking tot het maken van geluid op of langs de
openbare weg en openbare plaatsen onmiddellijk intrekken, hetzij verbod opleggen tot het maken van
geluid in een gesloten plaats of in open lucht, onder meer :
• Bij het niet in bezit zijn van de vereiste vergunning of afwijking;
• Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften betreffende de bestrijding van
geluidshinder of desgevallend van de voorwaarden in de gegeven afwijking;
• Bij heterdaad vaststelling van het ernstig verstoren van de openbare rust;
• Bij overschrijding van het maximaal toegelaten geluidsdrukniveau;
• Bij de vaststelling dat de afstelling van de geluidsinstallatie werd geweigerd of de
verzegeling werd verbroken.
Artikel 4. Afschrift van dit collegebesluit toe te sturen aan
politie.

en de lokale

SPORT EN SPEL
24.

WTC De Dorpsvrienden Uitbergen. Doortocht wielertoeristen op 2 september 2017.

Het College verleent WTC De Dorpsvrienden Uitbergen, p.a.
toestemming voor het organiseren van een doortocht van cyclotocht op zaterdag
2 september 2017.

TECHNISCHE DIENST (WERKPLAATSEN, MATERIALEN, MATERIEEL, ENZ.)
25.

Patrimonium: levering op afroep van ecologische en milieuvriendelijke
onderhoudsproducten en -materieel. Raamovereenkomst voor 3 jaar.

Bevoegdheid
Art. 57, §3, 5° van het gemeentedecreet.
Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2014 houdende vaststelling van de opdrachten voor
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
Wetten en reglementen
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
Verwijzingsdocumenten
Het collegebesluit van 2 mei 2017 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming, de
gunningswijze en de aan te schrijven firma’s voor de opdracht " Patrimonium: levering op afroep van
ecologische en milieuvriendelijke onderhoudsproducten en -materieel. Raamovereenkomst voor 3
jaar", met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Verslag van nazicht van de offertes van 8 juni 2017.
De financieel beheerder verleende het visum op 21 juni 2017.
Verantwoording
De technische dienst staat in voor het poetsen en reinigen van de openbare gebouwen. Hiervoor dienen
er jaarlijks een behoorlijke hoeveelheid onderhoudsproducten en -materialen aangekocht te worden.
Voor deze aankopen wordt er gewerkt met een raamcontract.
Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en materieel nazicht van de
offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande punten wordt de opdracht
gegund aan de firma met de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria)
offerte, zijnde Etablissementen Dumortier NV, Oostkaai 23A te 2170 Merksem, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
Financiële aspecten
De financieel beheerder onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen
verbintenis in het kader van zijn opdracht in artikel 94, eerste lid, 1° van het gemeentedecreet.
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in de boekjaren 2017-2018 en 2019 op budgetcode:
Beleidsdomein
Beleidsitem
Algemene rekening

IZVEIL
011905
6145090

Interne zaken en veiligheid
Afdeling FM – Gebouwenbeheer
Andere leveringen

Actieplan
Actie
Krediet
Gunning op jaarbasis

21.210,00 euro
9.869,37 euro

AW 2017/5670

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college keurt het verslag van nazicht van de offertes van 8 juni 2017 voor de opdracht
“Patrimonium: levering op afroep van ecologische en milieuvriendelijke onderhoudsproducten en materieel. Raamovereenkomst voor 3 jaar” goed.
Artikel 2. Het college gunt de opdracht aan Etablissementen Dumortier NV, Oostkaai 23A te
2170 Merksem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
HULPVERLENINGSZONE. BRANDWEER- EN REDDINGSDIENSTEN
26.

Brandweer Zone Vlaamse Ardennen. Kennisname agenda Zoneraad.

Het College neemt kennis van de lijst met beknopte omschrijving van de door de Zoneraad dd.
30 juni 2017 te bespreken agenda.
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN
27.

Stedenbouwkundige vergunning - formulier I.

.

Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten;
• Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978;
• Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;
• Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater;
• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;
• Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
• Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening;
• Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;
• Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
• Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders;
• Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;

•
•

Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010;
Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen;

Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2017/78
DBA-nummer:
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/78.
DBA-nummer:
EPB-nummer: 41081-G-2017-81
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
, ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 8/03/2017, werd ontvangen op 8/03/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 24/03/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Klemhoutstraat 49 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 6 Afd/Erwetegem, Sectie C, Nr(S) 0625e, 0625f
Het betreft een aanvraag tot het slopen woning.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
slopen van een woning
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften

-

De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied met landelijk karakter), gelet op de
ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.

Externe adviezen:
-

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek:
-

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, van 29/03/2017 tot 27/04/2017 .

-

Er werden geen bezwaarschrift(en) ingediend.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

Vormgeving en materiaalgebruik zijn in harmonie met deze van het bestaande gebouw / de
woningen in de omgeving.

-

Het ontwerp schaadt het karakter noch het woonklimaat van de bebouwde omgeving.

-

Het ontwerp brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets
•

Watertoets: Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te
worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

MER-toets
-

Niet van toepassing.

Toegankelijkheidstoets
- Niet van toepassing.
Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
• Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met het stadsbestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.
•

Het ontwerp strikt te volgen;

•

Het formulier van de statistiek in te vullen en terug te bezorgen, uiterlijk acht dagen vóór de
aanvang der werken;

•

Het voetpad en aanhorigheden bij eventuele beschadiging, na beëindiging der
ruwbouwwerken volgens de regels der kunst te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand
zoals vastgesteld in de staat van bevinding bij de aanvang der werken;

•

Alle te slopen constructies af te breken minstens tot op het peil van de straat;

•

Eventuele (regen-)waterputten, beer- of sterfputten, kelders e.d. mee uit te breken of op te
vullen met zand of grond (geen puin) tot op het niveau van het oorspronkelijk maaiveld;

•

Alle niet-herbruikbaar afbraakmateriaal en puin selectief te sorteren en van het terrein af te
voeren, conform de VLAREMA-wetgeving; Het is verboden en dus strafbaar om bouwafval
of verpakkingsmateriaal te verbranden, te begraven of te storten tenzij dit gebeurt in een
hiervoor vergunde inrichting;

Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Er zijn geen lasten verbonden
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
28.

Stedenbouwkundige vergunning - formulier I -

.

Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten;
• Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978;
• Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;
• Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater;
• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;
• Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
• Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening;
• Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;
• Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
• Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders;
• Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
• Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010;
• Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen;
Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2017/86
DBA-nummer: DBA_2017008236

Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/86.
DBA-nummer: DBA_2017008236
EPB-nummer: 41081-G-DBA_20170082362017-94
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
ontvangen.
De aanvraag, die via het digitaal loket werd ingediend op 1/04/2017, werd ontvangen op 4/04/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 14/04/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Nieuwegestraat 36 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 2 Afd/Elene, Sectie A, Nr(S) 0660e
Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning + gedeeltelijke sloop.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
Dossier betreft de verbouwing van een eengezinswoning gelegen Nieuwegestraat 36 te Elene type
halfopenbebouwing, met een achterliggende buur. De verbouwing vereist de gedeeltelijke sloop van
constructies, inzonderheid de dakconstructies, type zadeldak met wisselende oriëntaties. Het ontwerp
voorziet in de creatie van twee bouwlagen met plat dak (op de thans bestaande maximale nokhoogte
van zowat 6 m), met de aanpalende buur wordt een terraszone voorzien, een inpandige garage wordt
voorzien. De gevels worden geïsoleerd en afgewerkt met gevelbepleistering.
Op verklaring van bouwheer-ontwerper wordt voorzien in de aanleg van een septische put.
Volgens het thans vigerende VMM-zoneringsplan is het goed gelegen in ‘collectief te optimaliseren
buitengebied’.

Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
-

De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met de
geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied met landelijk karakter), gelet op de
ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.

Externe adviezen:
-

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek:
-

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, van 28 april tot 27 mei 2017. Er
werden geen bezwaarschriften ingediend.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

Vormgeving en materiaalgebruik kunnen gerekend worden tot de diversiteit die niet
ongebruikelijk is in een woonlint. Het ontwerp schaadt het karakter noch het woonklimaat van de
bebouwde omgeving. Het ontwerp brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets
•

Niet van toepassing (inkrimping overdekte oppervlakte).

MER-toets
-

Niet van toepassing.

Toegankelijkheidstoets
-

Niet van toepassing.

Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
•

Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met het stadsbestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.

•

Het ontwerp strikt te volgen;

•

De bouwlijn en de pas van de vloer te laten controleren door de Technische Dienst van het
stadsbestuur, uiterlijk acht dagen vóór de aanvang der werken;

•

Het formulier van de statistiek in te vullen en terug te bezorgen, uiterlijk acht dagen vóór de
aanvang der werken;

•

De toiletwaterafvoer (‘zwart water’) + afvalwaterafvoer (‘grijs water’) via septische put (min.
3000 l tot 5 IE + 600 l/IE per bijkomend IE) met overloop op openbare riolering aansluiten
(gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied);

•

De regenwaterafvoer via regenwaterput (van min. 5.000 liter), voorzien van een pomp voor
hergebruik, met overloop op infiltratiesysteem aansluiten;

•

De overloop van infiltratiesysteem en afvalwaterafvoer gescheiden tot net voor de rooilijn aan
te leggen om ter hoogte van de rooilijn gemengd aan te kunnen sluiten op de riolering;

•
•

Indien een bestaande rioolaansluiting aanwezig is, dient deze gebruikt te worden;
Een eventuele nieuwe rioolaansluiting te laten uitvoeren door FARYS na vooraf een
afzonderlijke aanvraag te hebben ingediend bij FARYS: de aansluiting zal pas uitgevoerd
worden nadat gebleken is dat aan de overige rioleringsvoorschriften voldaan is;
Het voetpad en aanhorigheden bij eventuele beschadiging, na beëindiging der
ruwbouwwerken volgens de regels der kunst te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand
zoals vastgesteld in de staat van bevinding bij de aanvang der werken;
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:

•

Er zijn geen lasten verbonden
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
29.

Stedenbouwkundige vergunning - formulier I. Eandis cvba (DBA).

Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten;
• Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978;
• Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;
• Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater;
• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;
• Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
• Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening;
• Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;
• Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
• Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders;
• Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
• Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010;
• Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen;
Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2017/74

DBA-nummer: DBA_2017005999
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2017/74
DBA-nummer: DBA_2017005999
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.

g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/74.
DBA-nummer: DBA_2017005999
EPB-nummer: 41081-G-DBA_20170059992017-77
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Eandis Cvba (Dba), met
als adres Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, ontvangen.
De aanvraag, die via het digitaal loket werd ingediend op 16/03/2017, werd ontvangen op 21/03/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 13/04/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Parkstraat 22+ en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 4 Afd/Grotenberge, Sectie A, Nr(S) 0274f 5
Het betreft een aanvraag tot het oprichten elektriciteitscabine.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
Dossier betreft de bouw van een (hoogspanning) distributiecabine in olijfgroene crépistructuur (plat
dak, zowat 2,40 m H boven maaivel), op te richten op een kadastraal perceel gevormd door de
hoekzone van Gentse Steenweg en Parkstraat (naast woning Parkstraat 22), tussen dewelke een
niveauverschil bestaat.
De cabine (2,70 m x 3,45 m) wordt deels verzonken (voor de betonsokkel) gerealiseerd. De cabine is
voorzien van één toegangsdeur en twee ventilatieroosters. De cabine wordt ingeplant op zowat 1,25 m
afstand tot de haag met de naastliggende buur en op zowat 0,50 m van de voetpad.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied), gelet op de ministeriële omzendbrief
van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen.
-

De site is niet gelegen in een Beschermde Archeologische Zone.

Externe adviezen:
-

Afd. Wegen en Verkeer – District Oudenaarde bracht op 8 mei 2017 een gunstig advies uit;
bedoeld advies maakt integraal en integrerend deel uit van deze beslissing.

Openbaar onderzoek:
-

Over deze aanvraag diende geen openbaar onderzoek gevoerd te worden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

De voorgenomen werken zijn qua vormgeving en materiaalgebruik inpasbaar in de bestaande
woonbuurt. Het ontwerp schaadt het karakter noch het woonklimaat van de bebouwde omgeving.
Het ontwerp brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets
•

Niet van toepassing

MER-toets
- Niet van toepassing.

Toegankelijkheidstoets
- Niet van toepassing.
Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
• Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met het stadsbestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.
• Het ontwerp strikt te volgen;
• Het advies van de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen strikt in acht te nemen;
• De bouwlijn en de pas van de vloer te laten controleren door de Technische Dienst van het
stadsbestuur, uiterlijk acht dagen vóór de aanvang der werken;
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Er zijn geen lasten verbonden
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
30.

Stedenbouwkundige vergunning - formulier I.

Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten;
• Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978;
• Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;
• Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening;
Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;
Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders;
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010;
Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen;

Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2017/81
DBA-nummer: DBA_2017006168
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/81.
DBA-nummer: DBA_2017006168
EPB-nummer: 41081-G-DBA_20170061682017-84
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
ontvangen.
De aanvraag, die via het digitaal loket werd ingediend op 16/03/2017, werd ontvangen op 22/03/2017.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 14/04/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Steenweg op Aalst 174 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 2 Afd/Elene, Sectie B, Nr(S) 0883k
Het betreft een aanvraag tot het herbestemming ééngezinswoning naar kantoren met conciërgewoning.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
Dossier betreft de verbouwing en herbestemming van een vrijstaande eengezinswoning met
praktijkruimte voor vrij beroep naar een kantoren met conciërgewoning, gelegen Steenweg op Aalst
174 te Grotenberge. Inzonderheid voorziet het ontwerp in het aanbrengen van een liftkoker, centraal in
de inkomhal wat noopt tot aanpassingwerken aan de dakconstructie. Het bestaande buitenschrijnwerk
wordt aangepast. De conciërgewoning (zowat 85 m²) wordt voorzien op een deel van de eerste
verdieping.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied met landelijk karakter), gelet op de
ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.
Externe adviezen:
-

Afd. Wegen en Verkeer – District Oudenaarde bracht op 8 mei 2017 een gunstig advies uit,
bedoeld advies maakt integraal en integrerend deel uit van deze beslissing.

Openbaar onderzoek:
-

Over deze aanvraag diende geen openbaar onderzoek gevoerd te worden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

De voorgenomen werkern zijn qua vormgeving en materiaalgebruik in harmonie met deze van het
bestaande gebouw en woningen in de omgeving. Het ontwerp schaadt het karakter noch het
woonklimaat van de bebouwde omgeving. Het ontwerp brengt de goede plaatselijke ordening niet
in het gedrang.

Watertoets
• Niet van toepassing.
MER-toets
- Niet van toepassing.
Toegankelijkheidstoets
- Niet van toepassing.
Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.

Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
• Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met het stadsbestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.
• Het ontwerp strikt te volgen;
• Het advies van de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen strikt in acht te nemen;
• Het formulier van de statistiek in te vullen en terug te bezorgen, uiterlijk acht dagen vóór de
aanvang der werken;
• Het voetpad en aanhorigheden bij eventuele beschadiging, na beëindiging der
ruwbouwwerken volgens de regels der kunst te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand
zoals vastgesteld in de staat van bevinding bij de aanvang der werken;
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Er zijn geen lasten verbonden
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
31.

Stedenbouwkundige vergunning - Formulier I -

Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten;
• Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978;
• Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;
• Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater;
• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;
• Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
• Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening;
• Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;
• Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
• Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders;
• Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
• Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010;
• Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen;

Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2017/56
DBA-nummer:
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/56.
DBA-nummer:
EPB-nummer: 41081-G-2017-57
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 21/02/2017, werd ontvangen op
21/02/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 17/03/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Oombergenstraat 14 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 2 Afd/Elene, Sectie B, nr 0753f, 0754h.
Het betreft een aanvraag tot het oprichten van een medische groepspraktijk met woongelegenheid.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
De aanvraag beoogt het oprichten van een medische groepspraktijk met woongelegenheid en omvat:

het bouwrijp maken van het terrein met het opbreken van de verharding, het slopen van de tuinmuur
aan de straatzijde en het rooien van beplanting, het oprichten van een medische groepspraktijk (met
vier consultatieruimten) en woongelegenheid, het bouwen van een parkeerluifel met groendak, aanleg
van de omgeving met het inrichten van 5 open parkeerplaatsen en een toegang tot de parkeerplaatsen,
het aanleggen van groenbuffer- en groenstroken, de heraanleg van de bestaande toegang (in- en uitrit)
tot de Oombergenstraat N462 (gewestweg).
Het goed is gelegen in Oombergen, deelgemeente van Zottegem, langsheen de Oombergenstraat
N462, op 60 meter van de kerk.
De bebouwing in de omgeving van het goed wordt gekenmerkt door overwegend ééngezinswoningen
in een gesloten verband. Op loopafstand de kerk en dorpsschool.
De bebouwing heeft een sterk variërend gabariet en heterogene verschijningsvorm en is ingeplant op
een zeer sterk wisselende voorbouwlijn met de gewestweg.
Links van het perceel een gesloten bebouwing met wisselende gevellijn, 2 bouwlagen en afgedekt met
een hellend dak.
Rechts van het goed een ééngezinswoning(type open bebouwing) met 2 woonlagen afgedekt met een
hellend dak.
Het goed omvat een braakliggend bouwperceel met een oppervlakte van 640,94m2.
In de voortuin een te slopen tuinmuur en struikgewas, in de achtertuin enkele struiken en steile taluds
welke de overgang vormen tussen naar de aangrenzende percelen.
Het terrein is sterk hellend, zowel in de dwars- als in de langsrichting.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied met landelijk karakter), gelet op de
ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.
-

Er werd verzaakt aan de goedgekeurde verkavelingsvergunning d.d. 09/02/2012 met ref.
V/1678/2011). Het College heeft daar op 13/03/2017 akte van genomen.

Externe adviezen:
-

Afd. Wegen en Verkeer – District Oudenaarde bracht op 18/04/2017 een gunstig advies uit.

-

De Brandweer bracht op 22/03/2017 ongunstig advies uit; na de nodige aanpassingen werd op
03/05/2017 een (voorwaardelijk) gunstig advies uitgebracht.

Openbaar onderzoek:
-

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, van 23/03 tot 21/04/2017.

-

Er werden geen ontvankelijke bezwaarschriften ingediend.

-

De links en rechts aanpalende eigenaars hebben de aanvraag voor akkoord mee ondertekend.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

De voorbouwlijn wordt genomen in het verlengde van de terugwijkende gevellijn van de links
aanpalende woning met huisnummer 12, hetgeen ruimtelijk aanvaardbaar is in functie van een
vloeiend straatbeeld.

-

Het gebouw omvat vier medische praktijkruimtes waarvan, gezien het grote niveau verschil op het
terrein ,één consultatieruimte met archief op het niveau -1 en drie praktijkruimten op het
gelijkvloers niveau. Op de 1e verdieping en onder het dak een woongelegenheid. De toegang tot de
praktijkruimtes en de woning wordt voorzien in de voorgevel. De voldoende ruime en kwalitatief
leefbare woongelegenheid beschikt over drie slaapkamers, een terras aan de straatzijde en een
terras gericht naar de tuinzijde.

-

Er wordt voldoende parkeergelegenheid voorzien, in functie van de praktijk + woonst. Op niveau 1 aansluitend bij de consultatieruimte twee parkeerplaatsen en een fietsenstalling. In het verlengde
van het hoofdgebouw een luifel met groendak (12m x 8.46m x 3.10m) met ruimte voor drie
overdekte parkeerplaatsen waarvan één plaats voor andersvaliden.

-

De toegang tot het perceel en het gebouw wordt voorzien rechts op het terrein via de bestaande te
vernieuwen oprit vanaf de gewestweg. De in/uitrit heeft een breedte van 3,06 meter. De voortuin
wordt aangelegd en verhard in functie van het gebruik door andersvalide bezoekers en fietsers.
Om mogelijke overlast voor de omwonenden, veroorzaakt door bezoekers die met de wagen de
praktijk aandoen te voorkomen, worden aansluitend bij de groene parkeerluifel vijf extra
parkeerplaatsen aangelegd in de tuinzone. De parkeerzone (inbegrepen de groene luifel) wordt
volledig omgeven door een groenstrook opgebouwd uit hagen met verschillende hoogte
aangeplant parallel aan de zijdelingse perceelgrenzen. Ten opzicht van het achterliggend agrarisch
gebied wordt een buffer van struiken en bomen aangeplant met een breedte van minimum 5m.

-

De verharding voor de toegang en parking is voorzien in waterdoorlatend materiaal. Gezien het
ruime hoogteverschil van het perceel tov de aangrenzende tuinen (gemiddeld 2 m lager tov het
perceel links en 1 m hoger tov het perceel rechts) wordt op beide grenzen een keerwand in beton
geplaatst om het hoogteverschil op te vangen.

-

Het ontwerp schaadt het karakter noch het woonklimaat van de bebouwde omgeving.

-

Het ontwerp brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets
•

Watertoets: Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een
recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename van de
verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit
wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput + buffervoorziening,
overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende gewestelijke stedenbouwkundige
verordening.
• De gemotiveerde vraag tot afwijking kan aanvaard worden; ipv infiltratie wordt buffering met
vertraagde afvoer toegepast.
MER-toets
-

Niet van toepassing.

Toegankelijkheidstoets
-

Het ontwerp voldoet aan de geldende normen inzake toegankelijkheid.

Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:

•

Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met het stadsbestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.

•

Het ontwerp strikt te volgen;

•

Het advies van de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen strikt in acht te nemen;

•

Het advies van de brandweer strikt in acht te nemen;

•

Het formulier van de statistiek in te vullen en terug te bezorgen, uiterlijk acht dagen vóór de
aanvang der werken;

•

De regenwaterafvoer via regenwaterput (van min. 10.000 l), voorzien van een pomp voor
hergebruik, met overloop op buffersysteem aansluiten;

•

Door middel van een buffersysteem met een capaciteit van min. 6.100 l te zorgen voor een
max. lozingsdebiet van regenwater op de openbare riolering van 10 l/s.ha en in te staan voor
het onderhoud en de goede werking van dit systeem;

•

De overloop van buffersysteem en afvalwaterafvoer gescheiden tot net voor de rooilijn aan te
leggen om ter hoogte van de rooilijn gemengd aan te kunnen sluiten op de riolering;

•
•

Indien een bestaande rioolaansluiting aanwezig is, dient deze gebruikt te worden;
Een eventuele nieuwe rioolaansluiting te laten uitvoeren door FARYS na vooraf een
afzonderlijke aanvraag te hebben ingediend bij FARYS: de aansluiting zal pas uitgevoerd
worden nadat gebleken is dat aan de overige rioleringsvoorschriften voldaan is;
• Het voetpad en aanhorigheden bij eventuele beschadiging, na beëindiging der
ruwbouwwerken volgens de regels der kunst te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand
zoals vastgesteld in de staat van bevinding bij de aanvang der werken;
• Geen uitgravingen en/of ophogingen uit te voeren op minder dan 1 m van de zijdelingse
perceelsgrens links / rechts zonder het akkoord van de aanpalende gebuur;
• De aansluitingen tegen de aanpalende gebouwen links / rechts waterdicht af te werken volgens
de regels der kunst;
• Rekening te houden met de bepalingen van art. 675-680 van het Burgerlijk Wetboek inzake
“Uitzichten op het eigendom van de nabuur”;
• Alle niet-herbruikbaar afbraakmateriaal en puin selectief te sorteren en van het terrein af te
voeren, conform de VLAREMA-wetgeving; Het is verboden en dus strafbaar om bouwafval
of verpakkingsmateriaal te verbranden, te begraven of te storten tenzij dit gebeurt in een
hiervoor vergunde inrichting;
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Er zijn geen lasten verbonden
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
32.

Stedenbouwkundige vergunning - formulier I.

Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten;

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978;
Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;
Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater;
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening;
Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;
Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders;
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010;
Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen;

Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2017/85
DBA-nummer: DBA_2017001297
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/85.
DBA-nummer: DBA_2017001297

EPB-nummer: 41081-G-DBA_20170012972017-93
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
ontvangen.
De aanvraag, die via het digitaal loket werd ingediend op 24/03/2017, werd ontvangen op 4/04/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 14/04/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Minnenbergstraat 32 en met als kadastrale
omschrijving
Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
Dossier betreft de verbouwing en uitbreiding van een eengezinswoning type halfopen bebouwing
gelegen Minnenbergstraat 32 te Elene alsook de regularisatie van een deel van de achterste
woningbijgebouwen, hierbij refererend naar de eerdere verzaking aan een verkavelingsvergunning
(10176-32 dd. 24 juni 1963).
De verbouwing omhelst de sloop van een berging tussen hoofd- en bijvolumes en de bouw van een
vervangend koppelvolume (plat dak, 3,00 m H), aldus resulterend in een bouwdiepte van 24m,
waardoor een gedeelte regularisatie (ten opzichte van de initieel geldende beperking tot 20m) zich
opdringt.
Het project voorziet in een functionele herindeling van ruimtes.
De bestaande hemelwateropvangvoorziening blijft behouden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied met landelijk karakter), gelet op de
ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.
-

Eerder werd door het College aktegenomen van een verzaking aan de verkavelingvergunning
(10176-32 dd. 24 juni 1963).

Externe adviezen:
-

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek:
-

Over deze aanvraag diende geen openbaar onderzoek gevoerd te worden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

Het globale project, inzonderheid de gedeeltelijke regularisatie van delen van woningbijgebouwen
die reeds geruime tijd gerealiseerd zijn, alsook de kleinschalige uitbreiding is qua vormgeving en
materiaalgebruik in harmonie met deze van het bestaande gebouw en woningen in de omgeving.
Het ontwerp schaadt het karakter noch het woonklimaat van de bebouwde omgeving. Het ontwerp
brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets
•

Niet van toepassing.

MER-toets
- Niet van toepassing.
Toegankelijkheidstoets

- Niet van toepassing.
Conclusie:
Gunstig advies.
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/85.
DBA-nummer: DBA_2017001297
EPB-nummer: 41081-G-DBA_20170012972017-93
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Van Den Winckel Nico,
met als adres Minnenbergstraat 32 , B-9620 Zottegem ontvangen.
De aanvraag, die via het digitaal loket werd ingediend op 24/03/2017, werd ontvangen op 4/04/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 14/04/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Minnenbergstraat 32 en met als kadastrale
omschrijving
Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
Dossier betreft de verbouwing en uitbreiding van een eengezinswoning type halfopen bebouwing
gelegen Minnenbergstraat 32 te Elene alsook de regularisatie van een deel van de achterste
woningbijgebouwen, hierbij refererend naar de eerdere verzaking aan een verkavelingsvergunning
(10176-32 dd. 24 juni 1963).
De verbouwing omhelst de sloop van een berging tussen hoofd- en bijvolumes en de bouw van een
vervangend koppelvolume (plat dak, 3,00 m H), aldus resulterend in een bouwdiepte van 24m,
waardoor een gedeelte regularisatie (ten opzichte van de initieel geldende beperking tot 20m) zich
opdringt.
Het project voorziet in een functionele herindeling van ruimtes.
De bestaande hemelwateropvangvoorziening blijft behouden.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied met landelijk karakter), gelet op de
ministeriële omzendbrief van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.
-

Eerder werd door het College aktegenomen van een verzaking aan de verkavelingvergunning
(10176-32 dd. 24 juni 1963).

Externe adviezen:
-

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek:
-

Over deze aanvraag diende geen openbaar onderzoek gevoerd te worden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

Het globale project, inzonderheid de gedeeltelijke regularisatie van delen van woningbijgebouwen
die reeds geruime tijd gerealiseerd zijn, alsook de kleinschalige uitbreiding is qua vormgeving en
materiaalgebruik in harmonie met deze van het bestaande gebouw en woningen in de omgeving.
Het ontwerp schaadt het karakter noch het woonklimaat van de bebouwde omgeving. Het ontwerp
brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets

•

Niet van toepassing.

MER-toets
- Niet van toepassing.
Toegankelijkheidstoets
- Niet van toepassing.
Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
• Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met het stadsbestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.
• Het ontwerp strikt te volgen;
• Het formulier van de statistiek in te vullen en terug te bezorgen, uiterlijk acht dagen vóór de
aanvang der werken;
• aanvang der werken;
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Er zijn geen lasten verbonden
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
33.

Stedenbouwkundige vergunning - Formulier I -

.

Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
•
•
•

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten;
Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978;
Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater;
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening;
Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;
Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders;
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010;
Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen;

Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2017/111
DBA-nummer:
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/111.
DBA-nummer:
EPB-nummer: 41081-G-2017-125

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 27/04/2017, werd ontvangen op
27/04/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 3/05/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Welzijnstraat 14 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 1 Afd/Zottegem, Sectie A, nr 0665m 7.
Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een tuinhuis van 17,11 m².
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
Dossier betreft de (vervangende) bouw van een houten tuinhuis (zowat 17m², traag hellend zadeldak,
2,90 m H) in hout in de achtertuinstrook van een rijwoning, gelegen Welzijnstraat 14 te Zottegem. De
constructie is voorzien op de zijdelingse perceelsgrens en op 1,00 m van de achterste perceelsgrens.
De beide aanpalende buren gaven hun schriftelijk akkoord over deze aanvraag.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
-

De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied), gelet op de ministeriële omzendbrief
van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen.

Externe adviezen:
-

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek:
-

De aanpalende eigenaars links en rechts hebben zich schriftelijk akkoord verklaard met de
aanvraag.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

De voorgenomen constructie kan gerekend worden tot de gebruikelijke uitrusting van een
eengezinswoning, vormgeving en materiaalgebruik zijn in harmonie met deze van gebouwen en
woningen in de omgeving. Het ontwerp schaadt het karakter noch het woonklimaat van de
bebouwde omgeving. Het ontwerp brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets
•

Niet van toepassing.

MER-toets
-

Niet van toepassing.

Toegankelijkheidstoets
-

Niet van toepassing.

Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.

Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
•

Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met het stadsbestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.

•

Het ontwerp strikt te volgen gelet op het akkoord van de aanpalende eigenaars;

Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Er zijn geen lasten verbonden
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
34.

Stedenbouwkundige vergunning - Formulier I

.

Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
•

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten;
• Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978;
• Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;
• Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater;
• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;
• Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
• Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening;
• Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;
• Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
• Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders;
• Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
• Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010;
• Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen;
Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2017/57
DBA-nummer:
Algemene voorwaarden

a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/57.
DBA-nummer:
EPB-nummer: 41081-G-2017-58
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 20/02/2017, werd ontvangen op
20/02/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 17/03/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Gentse Steenweg 226 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 3 Afd/Leeuwergem, Sectie A, Nr(S) 0172z
Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een woning (1 wooneenheid).
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
De aanvraag beoogt het verbouwen en uitbreiden van een woongelegenheid, waarbij op de verdieping
van de achterbouw, over een deel van de bouwbreedte, een dakvolume wordt voorzien met de nok
dwars op die van het hoofddak, in functie van een bureau/kamer.
Het betreft een gebouw type gesloten bebouwing, met één bouwlaag + zadeldak vooraan, plat dak
achteraan.
Links en rechts bevinden zich rijwoningen (eengezinswoningen), in een woonlint langs het oude tracé
van de gewestweg (N42a), buiten de dorpskern. In de omgeving komen hoofdzakelijk
eengezinswoningen voor, van diverse typologie en vormgeving.
De woonfunctie in het betrokken gebouw is vergund (ref. nr. 285/2016B d.d. 19/12/2016).
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften

-

De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied), gelet op de ministeriële omzendbrief
van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen.

Externe adviezen:
-

Afd. Wegen en Verkeer – District Oudenaarde bracht op 18/04/2017 een gunstig advies uit.

Openbaar onderzoek:
-

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, van 23/03 tot 21/04/2017.

-

Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

De hoofdzakelijk interne verbouwingswerken op gelijkvloers niveau zijn erop gericht de
bestaande ruimte als leefbare woongelegenheid in te richten. De bouwdiepte op het gelijkvloers
(ca. 21.68 m) blijft daarbij ongewijzigd.

-

De uitbreiding van dakvolume achteraan leidt tot een bouwdiepte van ca. 13.30 m langs de linker
perceelsgrens, waarna een insprong optreedt naar 15 m, hetgeen nog binnen de gangbare
stedenbouwkundige normen valt en geen aanleiding geeft tot abnormale hinder t.a.v. de links of
rechts aanpalenden. De hoogte van de nieuwe scheimuur (tot op 13.30 m diepte) bedraagt ca. 5.68
m. De uitbreiding komt de leefbaarheid van de woning ten goede, zonder die van aanpalenden te
hypothekeren.

-

Vormgeving en materiaalgebruik zijn in harmonie met deze van het bestaande gebouw en de
woningen in de omgeving.

-

Het ontwerp schaadt het karakter noch het woonklimaat van de bebouwde omgeving.

-

Het ontwerp brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets
•

Watertoets: Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te
worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. De bestaande bebouwde/verharde
oppervlakte neemt nauwelijks toe.
MER-toets
-

Niet van toepassing.

Toegankelijkheidstoets
-

Niet van toepassing.

Conclusie:
Gunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.

Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
•

Het ontwerp strikt te volgen;

•

Het formulier van de statistiek in te vullen en terug te bezorgen, uiterlijk acht dagen vóór de
aanvang der werken;

•

De toiletwaterafvoer (‘zwart water’) via septische put (min. 2000 l tot 5 IE + 300 l/IE per
bijkomend IE) met overloop op openbare riolering aansluiten (gelegen in centraal gebied);

•

De regenwaterafvoer via regenwaterput (van min. 5.000 l), voorzien van een pomp voor
hergebruik, met overloop op infiltratiesysteem aansluiten;

•

Een infiltratiesysteem voorzien met een capaciteit van min. 172 l en een infiltratieoppervlakte
van min. 1 m²; de bodem van het infiltratiesysteem mag niet dieper dan 80 cm onder het
niveau van het (oorspronkelijk) maaiveld geplaatst worden (om een omgekeerde werking te
vermijden); de infiltratievoorziening dient geplaatst te worden op min. 4 m afstand der
gebouwen (om vocht-/stabiliteitsproblemen te vermijden).

•

De overloop van infiltratiesysteem en afvalwaterafvoer gescheiden tot net voor de rooilijn aan
te leggen om ter hoogte van de rooilijn gemengd aan te kunnen sluiten op de riolering;

•

Indien een bestaande rioolaansluiting aanwezig is, dient deze gebruikt te worden;

•

Een eventuele nieuwe rioolaansluiting te laten uitvoeren door FARYS na vooraf een
afzonderlijke aanvraag te hebben ingediend bij FARYS: de aansluiting zal pas uitgevoerd
worden nadat gebleken is dat aan de overige rioleringsvoorschriften voldaan is;

•

Het voetpad en aanhorigheden bij eventuele beschadiging, na beëindiging der
ruwbouwwerken volgens de regels der kunst te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand
zoals vastgesteld in de staat van bevinding bij de aanvang der werken;

•

Alle niet-herbruikbaar afbraakmateriaal en puin selectief te sorteren en van het terrein af te
voeren, conform de VLAREMA-wetgeving; Het is verboden en dus strafbaar om bouwafval
of verpakkingsmateriaal te verbranden, te begraven of te storten tenzij dit gebeurt in een
hiervoor vergunde inrichting;
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:

Er zijn geen lasten verbonden
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
35.

Stedenbouwkundige vergunning - Formulier I.

Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
•
•
•

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten;
Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978;
Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater;
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening;
Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;
Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders;
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010;
Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen;

Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2017/80
DBA-nummer: DBA_2017004208
Algemene voorwaarden
a) In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid,
naargelang de klasse van de hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een
milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de
meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.
b) Voor de aanvang van de werken, lijnstelling aan gemeentebestuur aan te vragen.
c) Voor de aanleg van het gedeelte oprit, gelegen op het openbaar domein (tussen grens
wegverharding en rooilijn), moet voorafgaand een schriftelijke goedkeuring worden verkregen van het
College van Burgemeester en Schepenen.
d) De bouwheer is verantwoordelijk voor alle, door hemzelf of door in zijn opdracht handelende
aannemers of personen, aan het openbaar domein (voetpaden, opritten, weggoten e.a.) berokkende
schade en zal de schade op zijn kosten onmiddellijk herstellen of laten herstellen. In geval de
bouwheer de schade niet herstelt of laat herstellen op zijn kosten zal de gemeente proces-verbaal
opstellen met vordering tot herstel op zijn kosten. Het aanpassen van de boordstenen is ten laste van de
bouwheer.
e) In het geval er bestaande verlichtingspalen in de weg staan dient het verwijderen of het verplaatsen
van de verlichtingspalen op kosten van de eigenaar en/of bouwheer te gebeuren.
f) Reliëfwijzigingen (ophogingen of afgravingen) en grondverzet dienen in principe zoveel mogelijk te
worden beperkt. Als algemene regel geldt dat het natuurlijk (oorspronkelijk) terreinniveau
ongewijzigd dient te blijven, minstens in een strook van 1 m breedte t.o.v. de perceelsgrenzen, tenzij
hierover een schriftelijk akkoord gesloten wordt met de betrokken eigenaar(s). Beperkte
reliëfwijzigingen zijn daarenboven enkel verantwoord in de onmiddellijke omgeving van de
gebouwen. Voor omvangrijkere ophogingen of afgravingen is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
g) De bouwheer is verantwoordelijk voor de correcte naleving van het ‘Decreet van 1 juni 2012
houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders’ (B.S. 13/07/2012).
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/80.
DBA-nummer: DBA_2017004208
EPB-nummer: 41081-G-DBA_20170042082017-83

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
ontvangen.
De aanvraag, die via het digitaal loket werd ingediend op 14/03/2017, werd ontvangen op 22/03/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 14/04/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Meileveld 68 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 8 Afd/Strijpen, Sectie B, Nr(S) 0267m 2
Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw rijwoning.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
het betreft de nieuwbouw van een gesloten ééngezinswoning
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
- De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied), gelet op de ministeriële omzendbrief
van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen.
-

De aanvraag is in overeenstemming met de geldende verkavelingvoorschriften, om volgende
reden(en):
gelegen in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling d. d. 7/2/2011 met als ref. nr. 1668/2011

Externe adviezen:
-

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek:
-

Over deze aanvraag diende geen openbaar onderzoek gevoerd te worden.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

Vormgeving en materiaalgebruik zijn in harmonie met deze van het bestaande gebouw / de
woningen in de omgeving.

-

Het ontwerp schaadt het karakter noch het woonklimaat van de bebouwde omgeving.

-

Het ontwerp brengt de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang.

Watertoets
•

Watertoets: Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een
recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename van de
verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit
wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput + infiltratievoorziening,
overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende gewestelijke stedenbouwkundige
verordening.

MER-toets
-

Niet van toepassing.

Toegankelijkheidstoets
-

Niet van toepassing.

Conclusie:
Gunstig advies.

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe
verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen
van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de
aanvatting van die handelingen.
Artikel 3. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:
•

Voor de aanvang van de werken moet, door de bouwheer of zijn aangestelde, een
plaatsbeschrijving (met fotomateriaal) worden opgemaakt van het openbaar domein (wegenis,
greppel, boordsteen, voetpad, openbaar groen,…) en dit in samenspraak met het stadsbestuur.
Bij het ontbreken van deze plaatsbeschrijving wordt verondersteld dat het openbaar domein in
perfecte staat is.

•

De voorwaarden en bepalingen van de goedgekeurde verkaveling strikt in acht te nemen;

•

Het ontwerp strikt te volgen;

•

De bouwlijn en de pas van de vloer te laten controleren door de Technische Dienst van het
stadsbestuur, uiterlijk acht dagen vóór de aanvang der werken;

•

Het formulier van de statistiek in te vullen en terug te bezorgen, uiterlijk acht dagen vóór de
aanvang der werken;

•

De toiletwaterafvoer (‘zwart water’) via septische put (min. 2000 l tot 5 IE + 300 l/IE per
bijkomend IE) met overloop op openbare riolering aansluiten (gelegen in centraal gebied);

•

De regenwaterafvoer via regenwaterput (van min. 5000 l), voorzien van een pomp voor
hergebruik, met overloop op infiltratiesysteem aansluiten;

•

Een infiltratiesysteem voorzien met een capaciteit van min. 2111l en een
infiltratieoppervlakte van min. 3.37 m²; de bodem van het infiltratiesysteem mag niet dieper
dan 80 cm onder het niveau van het (oorspronkelijk) maaiveld geplaatst worden (om een
omgekeerde werking te vermijden); de infiltratievoorziening dient geplaatst te worden op
min. 4 m afstand der gebouwen (om vocht-/stabiliteitsproblemen te vermijden).

•

De overloop van infiltratiesysteem en afvalwaterafvoer gescheiden tot net voor de rooilijn aan
te leggen om ter hoogte van de rooilijn gemengd aan te kunnen sluiten op de riolering;
• Indien een bestaande rioolaansluiting aanwezig is, dient deze gebruikt te worden;
• Een eventuele nieuwe rioolaansluiting te laten uitvoeren door FARYS na vooraf een
afzonderlijke aanvraag te hebben ingediend bij FARYS: de aansluiting zal pas uitgevoerd
worden nadat gebleken is dat aan de overige rioleringsvoorschriften voldaan is;
• Het voetpad en aanhorigheden bij eventuele beschadiging, na beëindiging der
ruwbouwwerken volgens de regels der kunst te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand
zoals vastgesteld in de staat van bevinding bij de aanvang der werken;
• De aansluitingen tegen de aanpalende gebouwen links / rechts waterdicht af te werken volgens
de regels der kunst;
Aan de vergunning worden volgende lasten verbonden:
Er zijn geen lasten verbonden

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.
36.

Stedenbouwkundige vergunning - Formulier II.

Bevoegdheid
Artikel 57§3 7° van het Gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
•

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij Besluit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening,
hierna VCRO, en bijhorende uitvoeringsbesluiten;
• Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, goedgekeurd bij K.B. 30/05/1978;
• Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen;
• Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater;
• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid;
• Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage;
• Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de projectm.e.r.-screening;
• Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;
• Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
• Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders;
• Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
• Energiedecreet van 8 mei 2009 en Energiebesluit van 19 november 2010;
• Gemeentelijke bouwverordening van 12 mei 1986 op het aanleggen van parkeerplaatsen;
Verwijzingsdocumenten
Gemeentelijk bouwdossiernummer: B/2017/64
Verantwoording
Gemeentelijk dossiernummer: B/2017/64.
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door
ontvangen.
De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 2/03/2017, werd ontvangen op 9/03/2017.
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20/03/2017.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Hospitaalstraat 48 en met als kadastrale
omschrijving Zottegem 1 Afd/Zottegem, Sectie A, Nr(S) 0669c 4, 0669d 4.
Het betreft een aanvraag tot het slopen van een woning en garage.
Het verslag van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar luidt als volgt:
Beschrijving van de aanvraag en de onmiddellijke omgeving
De aanvraag beoogt het slopen van een bestaande woning en garage.
De woning is van het type ‘herenhuis’, in halfopen bouworde, met 3 bouwlagen + hellend dak.
Links ervan bevindt zich een perceel met garage-batterijen; rechts 2 rijwoningen (eengezinswoningen)
van vergelijkbaar type, doch met lagere kroonlijst.

Het goed bevindt zich in een dichtbebouwde kernstelijke woonomgeving.
Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
-

De in het ontwerp voorgestelde werken of handelingen zijn principieel in overeenstemming met
de geldende voorschriften van het gewestplan (woongebied), gelet op de ministeriële omzendbrief
van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen.

Externe adviezen:
-

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek:
-

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, van 25/03 tot 23/04/2017.

-

Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening
-

De woning dateert volgens de kadastrale gegevens uit de periode 1900-1918. Ze draagt
verschillende typerende architecturale kenmerken voor die (art-nouveau) periode, o.a. de hoge
bouwlagen, aanwezigheid van een ‘souterrain’, balkonuitbouw (erker), glasramen in voor en
achtergevel, sierschrijnwerk, natuur-nabootsende sierafwerking achtergevel en terras,…

-

De woning vormt bovendien een ‘ensemble’ met de rechts gelegen 2 woningen uit dezelfde
bouwperiode. In de rest van de straat komen nog panden voor uit deze periode.

-

Ten bewijze van deze erfgoedwaarde kan hier ook verwezen worden naar het feit dat het pand deel
uitgemaakt heeft van een beschermingsdossier begin jaren ’80 van vorige eeuw. De bescherming
is toen echter om redenen die geen uitstaans hebben met betrokken pand, blijven steken bij een
‘voorontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten’.
In het advies van de toenmalige Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg wordt de
bescherming van het pand samen met de omliggende als volgt omschreven en gemotiveerd:
‘Verder in de Hospitaalstraat enkele herenhuizen uit de tweede helft van de XIXe en begin XXe
eeuw, respectievelijk met gevelbepleistering, erker op consoles en gevels in baksteen met open
balkons. Achter deze woningen strekt,zich een schijngevel in donkerbruine baksteen waarachter
zich nog een overblijfsel bevindt van de voormalige woning Van Lierde die in de vorige eeuw
dee1 uitmaakte van een complex van woning en werkhuizen der ateliers van het bedrijf Van
Lierde, in de vorige eeuw voor ons land baanbrekend op het gebied van serrenconstructies. Bij de
hoek met de Musselystraat een pittoresk dubbelhuis met 2 bouwlagen, uit het eind van de XIXebegin XXe eeuw. Baksteenbouw op gecementeerde plint. Op de hoek een inspringend deel met
hoektoren van 3 bouwlagen, uitziend op een voortuintje.’

-

De hoge erfgoedwaarde van het pand in deze context maakt dat een sloop niet aanvaardbaar is.

-

Er wordt in de aanvraag enkel in zeer summiere en algemene zin geargumenteerd dat renovatie
‘economisch onhaalbaar’ zou zijn. Er wordt niet aangegeven wat de intenties van de eigenaar met
het goed zijn.

-

Een louter financieel argument volstaat hier geenszins. Evenmin het vermijden van een mogelijke
heffing op leegstand. Die kan immers evengoed vermeden worden op basis van een
renovatieproject. Speculatieve redenen waarbij het goed mogelijks ingeschakeld zou worden in
een ruimer nieuwbouwproject samen met het aanpalend, reeds jaren braakliggend perceel van
dezelfde eigenaar in de Musselystraat, liggen voor de hand maar vormen op zich evenmin een
aanvaardbare reden om de sloop van een historisch-architecturaal waardevol pand te
verantwoorden.

-

Het ontwerp brengt om die redenen de goede plaatselijke ordening in het gedrang.

-

Een renovatieproject, waarbij het pand met respect voor de aanwezige historisch-architecturale
stijlkenmerken terug geschikt gemaakt wordt voor bewoning, is hier aangewezen. De concrete
uitwerkingsmodaliteiten daarvan kunnen met de Stad besproken worden.

Watertoets
•

Watertoets: Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent
overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te
worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

MER-toets
-

Niet van toepassing.

Toegankelijkheidstoets
-

Niet van toepassing.

Conclusie:
Ongunstig advies.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen treedt het verslag van de gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar bij.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen weigert de stedenbouwkundige vergunning.
BELASTING OP DE ONBEBOUWDE PERCELEN
37.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier gemeentelijke belasting op onbebouwde
percelen voor het aanslagjaar 2016.

Bevoegdheid
Art. 57, §1 en §3, 3° van het gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
Het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Gemeentelijk belastingreglement van 16 december 2013 voor de belasting op onbebouwde percelen,
periode 2014 – 2019.
Verwijzingsdocumenten
Het ontwerpkohier voor de belasting op onbebouwde percelen voor het aanslagjaar 2016.
Verantwoording
Op basis van de beschikbare gegevens waarover de stad beschikt, aangereikt door de Dienst Ruimte,
ontvangen alle eigenaars van een onbebouwd perceel een voorstel van aangifte.
De dienst financiën is overgegaan tot het inkohieren van deze aangiftes op basis van artikel 3 van het
belastingreglement waarin de grondslag is vastgelegd.
Het ontwerpkohier voor de belasting op onbebouwd percelen voor het aanslagjaar 2016 wordt ter
vaststelling en uitvoerbaarverklaring voorgelegd voor een totaalbedrag van 51.629,46 euro. Het
belastingkohier omvat 171 artikels.

Financiële aspecten
De financieel beheerder onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen
verbintenis in het kader van interne controle.
De ontvangsten van dit belastingkohier zijn voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2016, op volgende budgetsleutel:
Beleidsdomein
Beleidsitem
Algemene rekening
Krediet

ALGFIN Algemene financiering
002000
Fiscale aangelegenheden
7371010
Belasting op onbebouwde percelen
150.000,00

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college stelt het belastingkohier voor de belasting op onbebouwde percelen voor het
aanslagjaar 2016 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een totaalbedrag van 51.629,46 euro. Het
belastingkohier omvat 171 artikels.
38.

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier gemeentelijke belasting op onbebouwde
percelen voor het aanslagjaar 2016.

Bevoegdheid
Art. 57, §1 en §3, 3° van het gemeentedecreet.
Wetten en reglementen
Het decreet van 30 mei 2008, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
Gemeentelijk belastingreglement van 16 december 2013 voor de belasting op onbebouwde percelen,
periode 2014 – 2019.
Verwijzingsdocumenten
Het ontwerpkohier voor de belasting op onbebouwde percelen voor het aanslagjaar 2016 – generatie 2.
Verantwoording
Op basis van de beschikbare gegevens waarover de stad beschikt, aangereikt door de Dienst Ruimte,
ontvangen alle eigenaars van een onbebouwd perceel een voorstel van aangifte.
De dienst financiën is overgegaan tot het inkohieren van deze aangiftes op basis van artikel 3 van het
belastingreglement waarin de grondslag is vastgelegd.
Het ontwerpkohier voor de belasting op onbebouwd percelen voor het aanslagjaar 2016 – generatie 2
wordt ter vaststelling en uitvoerbaarverklaring voorgelegd voor een totaalbedrag van 6.963,60 euro.
Het belastingkohier omvat 20 artikels.
Financiële aspecten
De financieel beheerder onderzocht de wettigheid en regelmatigheid van deze voorgenomen
verbintenis in het kader van interne controle.
De ontvangsten van dit belastingkohier zijn voorzien in het exploitatiebudget binnen de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in het boekjaar 2016, op volgende budgetsleutel:

Beleidsdomein
Beleidsitem
Algemene rekening
Krediet

ALGFIN Algemene financiering
002000
Fiscale aangelegenheden
7371010
Belasting op onbebouwde percelen
150.000,00

Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Het college stelt het belastingkohier voor de belasting op onbebouwde percelen voor het
aanslagjaar 2016 – generatie 2 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een totaalbedrag van 6.963,60
euro. Het belastingkohier omvat 20 artikels.
STANDPLAATSEN (VERPACHTINGEN, AANBESTEDINGEN)
39.

11 juli-viering. Standplaats hotdog kraam.

Het College verleent
, een
standplaats voor de verkoop van hamburgers, hotdogs, escargots, mexicano’s en braadworsten tijdens
de 11 juli-viering aan de hoek van het stadhuis op de Markt.

Koen Codron
stadssecretaris

Leen Goossens
wnd. burgemeester-voorzitter

