Vraag
In onze gemeenteraadsvergadering van januari 2017 heeft mijn collega Michel Kutendakana
het college geïnterpelleerd over de vermindering van de onroerende voorheffing ten
gunste van de huurders van de woningen van de Grondbedrijf.
De regie van het grondbeleid kan in functie van de gezinssamenstelling van de huurders in
hun eigendom vermindering krijgen op de onroerende voorheffing. Het bedrag van deze
mindering op de onroerende voorheffing moet door de regie aan de huurders die aan de
voorwaarden voldoen om ze te verkrijgen, doorgestuurd worden of in mindering gebracht
worden van hun huurkosten. Michel Kutendakana wilde weten of de regie als eigenaar, van
deze mogelijkheid ten gunste van hun huurders, gebruikmaakt.
De bevoegde schepen antwoordde toen dat voor het aanslagjaar 2016, 5 huurders voor
deze vermindering in aanmerking kwamen (voor een bedrag van 820,96 euro). Maar dat de
regie op basis van de informatie waarover zij beschikt, weet dat 34 huishoudens aan de
voorwaarden voor verkrijgen van de vermindering voldoen. 10 huishoudens met een
gehandicapte persoon of meer; 24 huishoudens met 2 kinderen ten laste of meer.
Hij gaf aan dat een brief met een verklarende nota van de Dienst van het Sociale Leven en
het formulier van verminderingsaanvraag verzonden zou worden naar de huurders.
Kunt u mij informeren op welke wijze deze toezegging is uitgevoerd en wat dit voor de
betrokkenen heeft opgeleverd?

Antwoord
Geachte heer Raadslid,
Bedankt voor uw schriftelijke vraag.
Voor het aanslagjaar 2017, hebben 11 huurders een vermindering van de onroerende
voorheffing gekregen (voor een bedrag van 1.656,24 euro).
Een vademecum opgesteld door de dienst van het Grondregie, werd verzonden naar alle
huurders in februari 2017, die hun uitlegde hoe een verminderingsverzoek in te dienen.
Bijstand bij het invullen van het formulier werd aan alle huurders gegeven die er voor
gevraagd hebben.
Elke inkomende huurder ontvangt eveneens het vademecum, waarvan u een exemplaar in
bijlage zult vinden.

