UITTREKSEL UIT HET REGISTER
VAN DE GEM EENTERAADSZITT¡NGEN
Openbare zitting van 25 oktober 2010

Aanwezig:
Koen LOETE, burgemeester-voorzitter;

Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en EriK
MATTHIJS, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen-voorzitter OCMW zonder stemrecht

;

Jaak DE MUYNCK, Josiane DE DECKER, Janvier BUYSSE, Paul WttE, Christophe DE WAELE,
Nicole DE MUNTER, Wilfried VAN DURME, Luc VANDEVELDE, Marianne DE BAEDTS, Lutgarde DE
JAEGER, Odette VAN HAMME, Freddy De WEERDT, Rosita MEIRESONNE, Filip LECOMPTE,
Careline Ð'AUB|OUt, Paul VAN HIJFTE-YSEBAERT, Lindsay BAUWENS, Joë'|-ÐOBBEIAAR en
Wilfried VAN KERREBROECK gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris ;
Retributiereglement ophalinq qrof vuil op afroep
De gemeenteraad,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
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 LV.M. ;

Overwegende dat in de beslissing van de gemeenteraad dd. 26-04-2010 reeds werd voorgesteld om
per ophaling met een vast forfaitair tarief te werken van € 20, voor de ophaling van max. 3m3 grof
huisvuil, te betalen door de burger. Voor elke bijkomende m3 zal 10 € extra worden aangerekend;
Gelet op het schrijven van l.V.M. dd. 01-10-2010 waarin bovenvermelde tarief nogmaals wordt
aangeraden;

Overwegende 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 volgende werkwijze wordt voorgesteld: de burgers storten het verschuldigde bedrag
op een afzonderlijke rekening, beheerd door de LV.M. Bij het afsluiten van het boekjaar, worden de
respectieve bedrage aan de respectieve gemeenten overgemaakt;
Gelet op bespreking in het college van burgemeester en schepenen dd. 1211012010;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT: met 17 ja-stemmen en 5 neen-stemmen

Artikel

1:

Er wordt vanaf 1 januari 2011 een gemeentelijke retributie geheven voor het ophalen van grof huisvuil

op afroep.

Artikel2:
De retributie wordt vastgesteld op € 20 voor de ophaling van max. 3m3 grof huisvuil, te betalen door de
aanvrager. Voor elke bijkomende m3 wordt 10€ aangerekend. De betaling gebeurt door de burger op
een afzonderlijke rekening bij de l.V.M.. Bij het afsluiten van het boekjaarworden de betaalde
bedragen door in Eeklo gedomicilieerde inwoners door de l.V.M. aan de stad Eeklo overgemaakt.

Vervolg zitting gemeenteraad dd' 25 oktober 2010

Artikel

3:

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de l.V.M
Namens de raad
De stadssecretaris,

De

get. Meike VAN GREMBERGEN

get. Koen LOETE

bu rgem

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

eester-voorzitter,

