Gemeentebestuur Ardooie
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Zitting van 17 december 2012
Aanwezig: De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ;
De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V..; Schepenen;
Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L., Steen E., Farrazijn W., Vandewaetere C., Verhelle K.,
Debusschere R., Vande Vyvere C., Demuynck P., Cloet A., Demeulenaere S., Vandekerckhove V.,
Deceuninck G., Callens T., Dejonckheere A. en Deceuninck J.; raadsleden;
en Pillaert D., secretaris.

Punt 9: Vaststelling vergoedingen begraafplaatsen (concessie, aankoop nis,
ontgraving)
De Raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inz. art.42 en art.253;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente vereist dat het evenwicht tussen
de gemeentelijke ontvangsten en uitgaven behouden blijft;
Gelet dat voor de jaren 2007 t/m 2013 er een gemeentebelasting op de opgravingen werd
geheven bij gemeenteraadsbeslissing van 19.01.2007;
BESLIST: 21 ja-stemmen
Opgravingen
Art. 1: Een belasting te heffen op de opgravingen met ingang van 1 januari 2013 voor een
periode van zes jaar eindigend op 31 december 2018.
Art. 2: De belasting bedraagt € 250,00 per opgraving.
Art. 3 De belasting is niet verschuldigd voor de opgravingen die door de gerechtelijke
overheden wordt bevolen en de opgravingen van voor het land gestorven militairen
en burgers.
Art. 4: Vooraleer de opgraving plaats heeft moet het bedrag van de belasting in bewaring
gegeven zijn bij de financieel beheerder die hiervan kosteloos een ontvangstbewijs
aflevert.
Concessie
Art. 5: Een vergoeding te vragen voor begraafplaatsconcessies voor een periode van zes jaar
eindigend op 31 december 2018.
Art. 6: De vergoeding bedraagt € 400,00 per concessie.
Vergoedingen
Art. 7: De kostprijs voor een nis bedraagt € 250,00 per nis in columbarium. De kostprijs
bedraagt € 37,18 voor naamplaatje op niet-vergunde nis in columbarium.
Art. 8: De kostprijs voor een zerk op het urnenveld bedraagt € 600,00 per zerk.

Art. 9: Bij gebreke aan onmiddellijke betaling of kwijting binnen de voorgeschreven termijn
van 30 dagen wordt de belasting ingevorderd bij middel van kohier overeenkomstig
de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008
Art. 10: De beslissing wordt definitief na het afsluiten van het onderzoek de commodo et
incommodo indien er geen bezwaren zijn ingediend.
Art. 11: Onderhavige beslissing over te maken aan de Heer Provinciegouverneur.
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