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Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 8.45 tot 12 uur – maandagavond van 18 tot 20 uur – dienst 
Burgerzaken is ook geopend op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur. 

Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen – Dorp 1 -9860 Oosterzele 

 

 

 

uw kenmerk: ons kenmerk: bijlage(n):  datum:  
 FIN/2474 / 16 december 2020 
contact:  telefoon:  e-mail:  

financieeldirecteur@oosterzele.be Joeri De Maré 09 363 99 40 

 

Betreft: Vraag om uitleg van Open Vld plus naar het beleid omtrent betaalbaar wonen in Oosterzele 

 
Vraag om uitleg van Open Vld plus naar het beleid omtrent betaalbaar wonen in 
Oosterzele  
In het bestuursakkoord is onder beleidsdoelstelling 2 opgenomen ‘We streven naar betaalbaar en 
kwaliteitsvol wonen voor iedereen. De gemeente speelt hierin een regierol. Er werden o.m. middelen 
hiervoor uitgetrokken om betaalbaar en duurzaam wonen te bevorderen (€ 27.500 op jaarbasis in het 
meerjarenplan.  
Intussen voerde de meerderheid inzake fiscaliteit wel een enorme tariefverhoging door wat de 
opcentiemen op onroerende voorheffing betreft. En is ook aan de inname van openbaar domein voor 
vb. verbouwingswerkzaamheden steeds een retributiekost verbonden.  
In de gemeentelijke informatiebrochure van enkele maanden geleden, werden voorbeelden 
weergegeven van gezinnen waar de APB en de OOV werden opgesomd. Deze voorbeelden lijken heel 
fictief en weinig realistisch.  

1) Heeft de meerderheid zelf de berekeningen doorgevoerd voor modale gezinnen, inzake de 
aanpassingen van de belastingtarieven? Zo ja, hoe rijmt men deze enorme verhogingen inzake 
belasting op wonen met de doelstelling om te streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen 
voor iedereen. Zo neen, zal men dit alsnog doen?  

2) Op welke termijn wil de meerderheid de fiscaliteit rond wonen evalueren?  

3) Is de meerderheid bereid om de tarieven inzake inname van openbaar domein te 
verminderen?  

4) Is de meerderheid bereid om de retributie voor administratiekost bij inname van 1 dag te laten 

vallen? (is een administratieve last voor diensten, en een dienstverlening waar inwoners niet 

extra zouden moeten voor moeten betalen) 

ANTWOORD: 

1) de berekeningen werden uitgevoerd door de financieel directeur en zijn het resultaat van 

simulaties op de website van de Vlaamse belastingdienst voor wat betreft de onroerende 

voorheffing. Voor de personenbelasting werden de simulaties gemaakt op de website van 

Practicali (https://www.practicali.be/blog/geindexeerde-bedragen-aj-2020/) 

De verhoging van de opcentiemen voor de onroerende voorheffing is budgetneutraal voor de 

gemeente Oosterzele omwille van de verlaging van de personenbelasting. Door de verlaging 
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van de personenbelasting hebben inwoners die geen eigenaar zijn bovendien meer middelen 

om een kwaliteitsvolle woning te huren of aan te kopen. 

2) Bij elke aanpassing van het meerjarenplan zal nagegaan worden wat de meest recente 

ramingen zijn van de belastinginkomsten. Indien er meer middelen zijn dan initieel geraamd 

zal op dat moment nagegaan worden welke beleidsdoelstellingen hiermee verder gerealiseerd 

kunnen worden. 

3) Idem antwoord op vraag 2. Indien er budgettaire ruimte is dient op dat moment beslist te 

worden welke (bijkomende) initiatieven (extra) gefinancierd zullen worden. 

4) Ook bij een inname van 1 dag worden er kosten gemaakt door de gemeente. De gemeente 

voorziet immers in de noodzakelijke signalisatie om de verkeersveiligheid te garanderen. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen: 

In opdracht: 

 

 

 

 

 

Borchert Beliën    Johan Van Durme 

Algemeen directeur    Burgemeester 


