VRAAG 4
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 01/03/2021
Indiener : Frank Creyelman (Vlaams Belang)
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Belastingteruggave bij de omvorming van een
domiciliekamer tot studentenkamer
Toelichting

December 2019 keurde de gemeenteraad een belastingreglement goed waardoor het
voor de belastingplichtige mogelijk werd om een teruggave te krijgen van de betaalde
belasting wanneer hij zijn domiciliekamer omvormt tot studentenkamer en hij over een
uitbatingsvergunning beschikt voor deze studentenhuisvesting.
Hoeveel eigenaars
belastingreglement?

van

domiciliekamers

hebben

beroep

gedaan

op

dit

Hoeveel studentenkamers zijn er bijgekomen en waar bevinden ze zich?
Wat zijn de kosten die dit voor de stad heeft meegebracht?

Hoeveel huurders van domiciliekamers wiens huur werd opgezegd hebben nadien
beroep gedaan op de diensten van Woonpunt en hebben daadwerkelijk een
socia(a)l(e)) woning/appartement gekregen?
Hoe evalueert de stad de invoering van dit belastingreglement tot dusver?
Datum
Naam

21/02/2021
Frank Creyelman

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

* indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit uiterlijk op woensdag vóór
de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij voorkeur vroeger teneinde de administratie toe te laten
het voorstel te onderzoeken.
De indiening dient in samenspraak met- of door -de fractieleider ingediend te worden, ten einde de beperking op basis
van de grootte van de fracties van het aantal in te dienen vragen per zitting, te kunnen bewaken:
- Fracties met minder dan 2 leden: maximaal 1 vraag per zitting;
- Fracties met minder dan 5 leden: maximaal 2 vragen per zitting;
- Fracties met minder dan 10 leden: maximaal 3 vragen per zitting
- Fracties met meer dan 10 leden: maximaal 5 vragen per zitting.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 29 april
2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

