UITTREKSEL UIT HET REGISTER
VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN
Openbare zitting van 22 september 2014

Aanwezig :
Odette VAN HAMME, voorzitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT, Rosita
MEIRESONNE, Caroline D’AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER,
Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann
EGGERMONT, Hilde LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris;
RETRIBUTIE OP HET AFLEVEREN VAN VUIL- EN AFVALZAKKEN EN
COMPOSTEERRECIPIËNTEN – WIJZIGING.
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 16 december 2013 houdende de vaststelling van het
retributiereglement op het afleveren van vuil- en afvalzakken en composteerrecipiënten;
Overwegende dat een lichte aanpassing van het reglement zich opdringt omdat een rol blauwe
P.M.D.-zakken sedert dit voorjaar slechts 20 in plaats van 25 zakken bevat, zij het van een ander type
met bindflappen;
Overwegende dat de prijs per P.M.D.-zak ongewijzigd behouden blijft op € 0,124/zak;
Overwegende dat er in het huidige retributiereglement en de vroegere reglementen ook geen sprake
is of was van grotere P.M.D.-zakken, bestemd voor het scholenproject van Fost+;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA),
inzonderheid art. 5.1.4 waar tariefvorken worden vastgelegd binnen dewelke gemeentelijke tarieven
moeten vallen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 07/01/2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan
“Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2013”;
Gelet op artikel 170§4 van de Grondwet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Met ingang van 01 oktober 2014 of uiterlijk de dag van de afkondiging zo deze na deze datum valt,
wordt het retributiereglement op het afleveren van vuil- en afvalzakken en composteerrecipiënten
toegepast als volgt:
../…

Vervolg zitting gemeenteraad dd° 22 september 2014

Artikel 1:
€ 15,00
€ 11,00
€ 15,00
€ 2,48
€ 1,24

per rol (of evt.
60 liter - enkel
per rol (of evt.
45 liter - enkel
per rol (of evt.
60 liter - enkel

andere verpakking) van 10 w itte restvuilzakken met zw arte opdruk van
gezinnen, hetzij € 1,50/zak
andere verpakking) van 10 w it te restvuilzakken met zw arte opdruk van
gezinnen, hetzij € 1,10/zak
andere verpakking) van 10 zw arte restvuilzakken met w itte opdruk van
voor afval niet afkomstig van gezinnen, hetzij €1,50/zak

per rol (of evt. andere verpakking) van 2 0 blauw e P.M.D.-zakken, hetzij € 0,124/zak
Per rol (of evt. andere verpakking) van 10 P.M.D.-zakken “ Scholenproject Fost+ ” ,
hetzij € 0,124/zak. Deze zakken w orden uitsluitend verkocht aan Eeklose
onderw ijsinstellingen

€ 6,00

Per blauw e P.M.D.-evenementenzak van 240 liter

€ 6,00

per gele restafval-evenement enzak van 240 liter

€ 0,50

per stuk voor de zakken bestemd voor tuinafval

€ 0,50

voor een touw met w aarmerk, bestemd voor het bundelen van snoeihout en takken

Indien het aantal zakken op rol zoals hiervoor vermeld door de leveranciers ervan gew ijzigd zou w orden,
w ordt het retributiebedrag per zak behouden en de prijs voor een rol naar evenredigheid aangepast .
Bij afname van grote hoeveelheden restvuilzakken en P.M.D. -zakken w ordt volgende korting toegestaan :
€ 0,20

per rol voor afname van 40 t ot en met 200 rollen in leveranciersverpakking

€ 0,30

per rol voor afname van 201 tot en met 400 rollen in leveranciersverpakking

€ 0,40

per rol voor afname vanaf 401 rollen in leveranciersverpakking

Artikel 2:
Er wordt de volgende retributie geheven op het afleveren van composteerrecipiënten.
€ 10,00

w ormenbak

€ 15,00

compostvat + beluchtingsst ok

€ 27,00

compostbak

Artikel 3:
De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Indien niet contant wordt
betaald, zal de retributie burgerrechterlijk worden ingevorderd.
Artikel 4
De gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2013 houdende de vaststelling van het
retributiereglement op het afleveren van vuil- en afvalzakken en composteerrecipiënten, wordt met
ingang van de inwerkingtreding van huidig retributiereglement, opgeheven.
Namens de raad :
De stadssecretaris,
get. Meike VAN GREMBERGEN

De voorzitter,
get. Odette VAN HAMME

Voor eensluidend uittreksel
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,
(art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)

