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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 16 NOVEMBER 2020 

 
Aanwezig: Paul Carteus, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Diederik Van Hamme, Tom Deputter, Björn 
Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza  
El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  
 
Afwezig: Fatima Hbili, raadslid 
 

Algemene gemeentelijke heffing.                                                                           
Wijziging. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3. 
˗ Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 
28 mei 2010 en 147 februari 2012. 

˗ De omzendbrief BB 2008/07 inzake het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 

˗ De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.  
˗ Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 betreffende de aanpassing van de 

algemene gemeentelijke heffing. 

Relevante documenten 

De nota 2020/25 d.d. 27 oktober 2020 van de Financiële Dienst inzake 
koopkrachtondersteunende maatregelen in 2020 ingevolge de coronacrisis. 
De nota 2020/26 d.d. 04 november 2020 van de Financiële Dienst inzake de impact van de 
coronacrisis op inkomsten en uitgaven van het Lokaal Bestuur Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de coronacrisis wil het Lokaal Bestuur Ronse ondersteuning bieden aan tal van 
doelgroepen die zwaar zijn getroffen. Het betreft de bedrijven, verenigingen, gezinnen en 
mensen die het echt moeilijk hebben. 

Het Lokaal Bestuur Ronse wenst een tegemoetkoming te doen voor de eerder vermelde 
doelgroepen en wel op een gedifferentieerde wijze. 
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Wat de gezinnen betreft, wenst het Lokaal Bestuur Ronse (naast de bestaande 
vermindering), de volgende doelgroepen een bijkomende vermindering te geven van 50,00 
euro per gezin en dit voor het aanslagjaar 2020 : 

a) de gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 01 
januari 2020 geniet van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor 
geneeskundige verzorging op basis van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met 
latere wijzigingen  

b) de gezinnen die het bewijs leveren dat de referentiepersoon van het gezin op 01 
januari 2020 geniet van het voorkeurtarief op basis van het inkomen waarover het 
gezin beschikt, na een inkomensonderzoek uitgevoerd door de verzekeringsinstelling 
op basis van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming bedoeld in Artikel 37, §19, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 
op 14 juli 1994. 

Voor alle andere gezinnen wordt de belasting behouden in 2020.  
Wel zullen deze gezinnen via een apart reglement een koopkrachtondersteuning krijgen via 
de terbeschikkingstelling van een aankoopbon van 25,00 euro per gezin, te besteden in de 
handelszaken van Ronse.  

Teneinde deze maatregelen nog voor het huidige jaar te kunnen invoeren dient het 
gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 te worden gewijzigd. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Aan de belastingverordening van 16 december 2019, houdende aanpassing van de 
algemene gemeentelijke heffing, wordt bij Artikel 9 de volgende paragraaf toegevoegd : 

§3. Voor het aanslagjaar 2020 wordt bovenop de vermindering van 80,00 euro voor de 
doelgroepen vermeld onder Artikel 9 §1 een bijkomende vermindering toegekend van 50,00 
euro per gezin voor deze doelgroepen. 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Paul Carteus 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 
Algemeen directeur Voorzitter 
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