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UITTREKSEL uit de NOTULEN van de GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Burgemeester/voorzitter: Cattie Kristof
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Weverbergh Phéline
__________________________________________________________________________________

Betreft :
Vaststellen van de forfaitaire belasting op het gebruiken van groencontainer door
zelfstandigen in tuinaanleg en –onderhoud
De gemeenteraad,
Overwegende dat onze gemeente beschikt over een groencontainerpark in Muydt te Bever;
Gelet op het feit dat zelfstandigen in groen- en tuinaanleg grote volumes deponeren in het
groencontainerpark;
Gelet op het voorstel van de milieuadviesraad om voor zelfstandigen in groen- en tuinaanleg
een 50-beurtenkaart in te voeren;
Gelet op het voorstel van de milieuadviesraad om deze belasting voor de afgifte van een 50beurtenkaart vast te stellen op €250;
Gelet op het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenbeslechting van de provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 17/12/2019 waarbij deze belasting werd vastgesteld en
voorgestelde tarieven dus gelijk blijven;
BESLUIT met 10 ja-stemmen
en 1 onthouding (Geuens)
Artikel 1 : Er wordt voor de zelfstandigen in groen- en tuinaanleg een contante belasting geheven
onder de vorm van een 50-beurtenkaart.
Artikel 2 : Deze kaart geldig voor 2022, is te verkrijgen voor een bedrag van €250.
Artikel 3 : De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet.
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Artikel 4 : De belastingsschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe
van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de
aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Artikel 5 : Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 6 : Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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I.O. SEVENOO Ann,
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CATTIE Kristof,
Voorzitter gemeenteraad
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