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GEMEENTERAAD
Zitting van 19 december 2019
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer 
Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, 
schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (sp.a); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, raadslid (sp.a); de heer Julien Ghesquière, 
raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, raadslid (sp.a); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams 
Belang); de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer 
Maxime Callaert, raadslid (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); mevrouw Femke 
Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer Luk Huys, raadslid 
(N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams 
Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer 
Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw 
Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef 
Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, 
raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De 
Rijcke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, 
raadslid (Open Vld); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang)

31 2019_GR_00456 Reglement inzake inventarisatie van leegstand en verkrotting: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
De gemeenteraad stelde in zitting van 24 maart 2017 het reglement inzake inventarisatie van 
leegstand en verkrotting vast. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement inzake inventarisatie van leegstand en 
verkrotting opnieuw vast te stellen met ingang van 1 januari 2020.
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Juridische grond
Grondwet, artikel 170, §4.
Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, 
met latere wijzigingen.
Decreet van 24 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen.
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, met latere wijzigingen.
Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot 
wonen.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Argumentatie
Hieronder volgt een overzicht van aanpassingen aan het reglement inzake de inventarisatie van 
leegstand en verkrotting:

Artikel 1 - terminologie 

§ 1, R. Tweede verblijf:
Definitie identiek belastingsreglement: ‘Elke woning op het grondgebied van de stad Sint-
Niklaas die wordt gebruikt in overeenstemming met de woonfunctie, maar waar niemand is 
ingeschreven of kan ingeschreven worden in de bevolkingsregisters of het wachtregister.
Als woning wordt beschouwd elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is 
voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.’

§ 2, B, c.:
‘Een nieuw gebouw wordt als leegstaand beschouwd, indien het gebouw binnen vijf zeven jaar 
na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning in laatste 
administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig a. hiervoor.’

§ 2. C.:
‘Een nieuwe woning wordt als leegstaand beschouwd, indien het gebouw binnen vijf zeven jaar 
na de afgifte van een stedenbouwkundige omgevingsvergunning

Artikel 2 - gemeentelijke inventarissen

§3. Andere dan leegstand, laatste paragraaf:
Een woning die opgenomen is in de inventaris “ongeschikte en/of onbewoonbaar verklaarde 
woningen” wordt niet opgenomen in het register leegstand.
Onder woningen wordt ook verstaan kamers, zoals bedoeld in artikel 1 § 1.N van dit reglement.
Woningen die door het Vlaamse gewest geïnventariseerd zijn als ongeschikt en/of 
onbewoonbaar, kunnen eveneens worden opgenomen in het register van leegstaande of 
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verwaarloosde gebouwen of woningen maar niet in de inventaris leegstaande woningen. Onder 
woningen wordt ook verstaan kamers, zoals bedoeld in artikel 1 § 1.N van dit reglement.

Artikel 3 - inventarisatie van leegstand

§2. Wijze van inventarisatie:
‘Een leegstaande bedrijfsruimte, een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt 
opgenomen in de gemeentelijke inventaris aan de hand van een genummerde administratieve 
akte, waarbij een fotodossier en een beschrijvend verslag, met vermelding van de elementen 
die de leegstand staven, gevoegd worden. 

Artikel 5 - uitsluiting van inventarisatie

In de gemeentelijke inventaris worden niet geregistreerd:
Bedrijfsruimten, gebouwen en woningen waarop een onteigeningsbeslissing rust, of waarvoor 
een procedure tot onteigening is ingezet, of waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning 
meer wordt afgeleverd omdat een onteigeningsplan wordt voorbereid worden uitgesloten van 
gemeentelijke inventarisatie.

 ·       bedrijfsruimten, gebouwen en woningen die in het kader van het decreet van 3 
maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten beschermd 
zijn als monument of stads- en dorpsgezicht of die bij ministerieel besluit opgenomen 
zijn in een ontwerp van lijst tot bescherming in het kader van dit decreet.

Artikel 8 – ingangsdatum

Aanpassing: ‘Dit reglement wordt met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd’.

Algemeen: schrapping: 'stedenbouwkundige vergunning'.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 38 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V en sp.a) en 1 onthouding 
(PVDA)

Artikel 1
het reglement inzake de inventarisatie van leegstand en verkrotting opnieuw vast te stellen met 
ingang van 1 januari 2020.
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
GR 2019 12 20 reglement inzake leegstand en verkrotting def
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Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 
 


