Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2022
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter.
Luc Dupont, burgemeester.
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester,
Wim Vandevelde, schepenen.
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Tom Deputter, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit,
David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Rossana Khoshaba, Sylvie Van
Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef
Elidrissi, Dominique Opsomer, Philippe Vallez en Safia Marzouki, raadsleden.
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur
Verontschuldigd: Pol Kerckhove, Björn Bordon, Koen Haelters, raadsleden

Verzoekschrift aan de gemeenteraad, ingediend door een inwoner van de Stad
Ronse, houdende voorstel tot het afschaffen van de Algemene Gemeentelijke
Heffing of zoniet, tot het verminderen van het verschuldigde bedrag tot 50 euro.
Beslissing.
Bevoegdheid/rechtsgrond
˗
˗

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40 en Artikel 304.
Het participatiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 mei 2020.

Relevante documenten
˗

˗

Het verzoekschrift, ingekomen op het stadhuis op 24 januari 2022 en ingediend door
de heer Joost Hysselinckx, houdende het voorstel tot afschaffen van de Algemene
Gemeentelijke Heffing of zoniet, het beperken van het verschuldigde bedrag tot 50
euro.
Lijst met minstens 100 personen die het voorstel steunen (namen, adressen en
handtekeningen).

Feiten/context/motivering
De gemeenteraad verleende op 25 mei 2020 zijn goedkeuring aan het participatiereglement.
Artikels 15, 16 en 17 van het participatiereglement bevatten de bepalingen rond het indienen
van verzoekschriften, voorstellen en vragen door de burger.
De inwoners van de stad hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke
beleidsvoering op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.
Om de agenda te halen, moet een voorstel of vraag gesteund worden door minstens 100
inwoners die ouder zijn dan 16 jaar.
Op 24 januari 2022 ontving het stadsbestuur een verzoekschrift van de heer Joost
Hysselinckx gericht aan de gemeenteraad en vergezeld van een lijst met minstens 100
namen van personen die het voorstel van de heer Hysselinckx steunen.
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Het verzoekschrift luidt als volgt :
“In deze tijden van loonbeslag dat tot meer dan 50% kan bedragen, waarin de prijzen van
energie voor iedereen de pan uitswingen en die waarschijnlijk niet direct tot een vroeger
niveau zullen terugkeren; is de meerderheid van de burgers en verenigingen er niet mee
opgezet dat ze opnieuw de Algemene Gemeentelijke Heffing dienen te betalen. Niet alleen is
de besteding en de samenstelling van deze retributie niet zeer duidelijk, ze komt evenmin
democratisch over, om niet te zeggen dat ze overdreven zou zijn, daar ze veel hoger is dan
in naburige gemeenten en steden, voor zover ze daar al geheven wordt. Daarbij dient
gezegd dat er voor zelfstandigen en vennootschappen een onredelijk hoge bijdrage in deze
belasting wordt gevestigd.
Mijn vraag is om deze retributie, voor zover de stadsfinanciën dit toelaten, af te schaffen of
naar een bedrag te brengen dat door iedere burger als aanvaardbaar wordt beschouwd – ik
stel voor 50,00 euro.”
Voordracht
Op voorstel van de heer Joost Hysselinckx.
Besluit:
Voor de fractie CD&V stemmen tegen: Diederik Van Hamme, Luc Dupont, Joris
Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Safia Marzouki, Yves Deworm, Patrice
Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Leonard Verstichel
Voor de fractie Groen onthouden zich: Lech Schelfout, Youssef Elidrissi
Voor de fractie N-VA stemmen tegen: Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Wim
Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo
Cornelus, Dominique Opsomer
Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos
Voor de fractie Vooruit onthouden zich: Gunther Deriemaker, Jean-Pierre Stockman,
Philippe Vallez
Enig Artikel:
Het verzoekschrift aan de gemeenteraad, ingediend door de heer Joost Hysselinckx,
houdende het verlagen van het tarief van de algemene gemeentelijke heffing tot 50 euro
voor de komende jaren en deze belasting in 2024 af te schaffen, wordt verworpen.
Namens de raad:
Algemeen directeur
get. Julien Vandenhoucke

Voorzitter
get. Diederik Van Hamme
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Julien Vandenhoucke
Algemeen directeur

Diederik Van Hamme
Voorzitter
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