uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen

Gemeenteraad

l8 september

2017

Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep
aanwezig

Odette VAN HAMME, voozitter 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/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, MarcWINDEY, Luc VANDEVELDE, tutgarceÐgJAæ Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE,
Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi-ÐESME} Paul
VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofie
VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 42van het gemeentedecreet

;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 26.04.2010 waarin werd beslist om op 1
januari 2011 te starten met de ophaling van grof huisvuil op afroep en tegen betaling en de
bevoegdheid hiertoe over te dragen aan de l.V.M. ;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 25.10.2010 waarin werd beslist om vanaf 1
januari 2011 een gemeentelijke retributie te heffen voor het ophalen van grof huisvuil op afroep
De retributie werd vastgesteld op € 20 voor de ophaling van max. 3 m3 grofvuil, te betalen door
de aanvrager. Voor elke bijkomende m3 wordt 10€ aangerekend;
Gelet op de vraag tot uniforme tarieven binnen de afvalintercommunale l.V.M.;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaal kringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering 27 februari 2O12 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA);
Gelet op de taakstelling in het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval dat in Eeklo per inwoner per jaar max. 139 kg restafval mag worden ingezameld;
Ovennregende dat het instellen van een uniform tarief over het werkingsgebied van l.V.M.
aangewezen is om misbruiken tegen te gaan en een vlotte praktische opvolging door l.V.M
mogelijk te maken;

Overwegende dat met het toepassen van deze voorgestelde tarieven inwoners nog bewuster
zullen omgaan met afval- en materiaalstromen;
Overuvegende dat een uniform tariel aangewezen is omdat zij kunnen worden gekaderd binnen
het principe 'de vervuiler betaalt', waardoor inwoners worden aangezet worden om bewuster om
te gaan met afvalpreventie, hergebruik en beter sorteren met het oog op optimale recyclage;
Gelet op bespreking in het college van burgemeester en schepenen dd. 18.08.2017

Stad Eeklo energiek, e¡genzinnig, echt.

Vervolg zitting gemeenteraad dd" 18 september 2017

BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel

1

Er wordt vanaf 'l januari 2018 een gewijzigde gemeentelijke retributie geheven voor het ophalen

van grof huisvuil op afroep.

Artikel2
De retributie wordt vastgesteld op € 40 voor de ophaling van 300 kg grof huisvuil, te betalen
door de aanvrager. Voor elke bijkomende kg wordt 0,10 € aangerekend. De betaling gebeurt
door de burger op een afzonderlijke rekening bij de lVM. Bij het afsluiten van het boekjaar
worden de betaalde bedragen door in Eeklo gedomicilieerde inwoners door de IVM aan de stad
Eeklo overgemaakt.

Artikel3
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de l.V.M. en OVAM.

'

Namens de gemeenteraad,

Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter

Voor eensluidend uittreksel :
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art.'l 26 n ieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

