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BESLISSING AGENDAPUNT NR. 7 i 

aanwezig M.M. 

C. BONTE-VANRAES, raadslid - voorzitter 

M. FOURNIER - burgemeester 

E. LUST, L. COPPENS, G. VANRYCKEGEM, M. SYSSAUW, B. BOGAERT, D. VANHOLME, T. VLAEMINCK - schepenen 
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K. DEBUCK, C. DEPOORTERE, R. NUYTTEN, C. LECOINTRE, O. DEBOEL, C. GARREYN, T. PORTE, P. MINGELS, S. 

CALLEWAERT, C. DEMAN, H. PONNET, M. WAIGNEIN, S. PRINGELS, J. VANLANGENDONCK, V. DUMORTIER, D. 

VANDAMME, A. DECALUWE, A. DECLERCQ, E. BAEKELANDT, F. ELGERS, V. BREYE - raadsleden 

E. ALGOET, stadssecretaris - secretaris 

niet aanwezig M. PAELINCK 

FINANCIËN - gemeentebelastingen BRON AB 

DOSSIER NR. 7 I 

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLERING. AFSCHAFFING. 

De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare zitting; 

 

Gelet op artikel 170, § 4 eerste lid van de Grondwet; 

 

Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet; 

 

Gelet op voorgaande gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2012; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012; 

 

Overwegende dat nu een deel van de kosten voor de aanpassing en verbetering van riolering en de 

investering voor de optimalisering van vervoer van afvalwater zal worden gefinancierd via een gemeentelijke 

saneringsbijdrage; 

 

Gelet op het voorstel om de verhaalbelasting op het aanleggen van riolering op te heffen vanaf het 

begrotingsjaar 2007; 

 

Gelet tevens op het voorstel van het college om de resterende annuïteiten verder in te kohieren en de 

daaruit volgende jaarlijkse schijven te innen tot de volledige aflossing, betreffende deze verhaalbelasting voor 

de werken destijds uitgevoerd in de gemeente Menen; 

 

Overwegende verder dat de eventuele terugvordering van reeds vooraf betaalde verhaalbelastingen op het 

aanleggen van riolen dient vermeden te worden, omwille van de financiële weerslag; 

 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek de commodo et incommodo en op het getuigschrift van 

ruchtbaarheid; 

 

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; 

 

VASTGESTELD   EENPARIG 30  JA     NEEN     ONTHOUDING(EN) 

 vul hier de namen van de raadsleden en hun stemgedrag in, indien geen 

eenparige beslissing  

ARTIKEL 1 

De gemeenteraadsbeslissing betreffende de verhaalbelasting op het aanleggen van riolering, vastgesteld in de 

gemeenteraad van 17 december 2012, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2014 en wordt 

bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet.



ARTIKEL 2 

De bepalingen van de op 31/12/2006 van kracht zijnde reglementen betreffende de verhaalbelasting om het 

leggen van riolen blijven van kracht op de toestanden die tijdens hun heffingstermijn ontstonden. 

 

 

ARTIKEL 3 

Dit besluit wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud aan de hogere overheid overgemaakt. 

 

 

Alzo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013. 

 

 

namens de Gemeenteraad 

de secretaris de voorzitter 

get. E. ALGOET get. C. BONTE-VANRAES 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

de stadssecretaris de voorzitter 

 

 

 

 

 

 

E. ALGOET    C. BONTE-VANRAES   

 


