Zitting van dinsdag 10 december 2019

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Tegenwoordig:

Maertens Bert: burgemeester
Maertens Caroline, Himpe Kurt, Feys Lothar, Verbeke Tom, Bogaert Lisbet,
Van Essche Ann: schepenen
Staes Nadia, Leenknecht Geert, Grymonprez Kurt, Verbeke Jan, Depoorter Hein,
Verschoot Nick, Vandewatere Julie, Baert Rik, Vandeputte Sybille, Pattyn Diederik,
Derumeaux Virginie, Carrette Kevin, Verhaeghe Frederick, Dierickx-Visschers Jan,
Seynaeve Giel, Parmentier Didier, Clarys Balder, Hollevoet Justine, Renier Veerle,
Christiaens Eveline, Dewulf Nathalie: raadsleden
Dehaudt Dries: voorzitter
Jacobus Anton: algemeen directeur

Verontschuldigd:

46.

Wijziging retributie op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, groenafval en met
huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en de verkoop van aan vuilnis gerelateerde
hulpmiddelen zelf aangekocht bij I.V.I.O. Goedkeuring.

De Raad,
Regelgeving
Het decreet lokale besturen;
De omzendbrief KB / ABB 2019-2 over de gemeentelijke fiscaliteit;
Vlarema dat in de bijlage 5.1.4 de minimum- en maximumgrenzen van de tarieven bepaalt die de gemeenten
moeten aanrekenen voor de inzameling van restafval en van sommige fracties van huishoudelijk afval. Voor
restafval moeten de tarieven liggen tussen 0,11 en 0,33 euro per kg;
Feiten en motivering
Ons bestuur is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging I.V.I.O. voor het ophalen en verwerken van
afval;
Binnen de intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. is een ondernemingsplan 2019-2024 opgemaakt waarbij
bepaalde opties worden genomen, zo onder meer verhoging van de prijs van de restafvalzak;
Er is de goedkeuring van het ondernemingsplan in de raad van bestuur van I.V.I.O. van 14 oktober 2019
Ons bestuur wil de kosten voor het ophalen en het verwerken van afval die door de gemeenschap worden
betaald terugdringen en het aandeel dat de burger rechtstreeks in deze afvalfactuur dient te betalen wenst te
verhogen, overeenkomstig het principe ‘de vervuiler betaalt’;
Er waren voorafgaande besprekingen tussen I.V.I.O. en afgevaardigden van het gemeentebestuur;
De ontvangsten en uitgaven van de gemeente moeten in evenwicht worden gehouden en hiervoor is het
vaststellen van deze retributie noodzakelijk;
Overeenkomstig Vlarema (artikel 26) kan de gemeenten en de intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. machtigen
om de kosten van het beheer van huishoudelijk afval op de afvalproducenten te verhalen, ook als die kosten in
de vorm van belastingen of retributies worden verhaald;
BESLIST met algemene stemmen:
Art.1:

Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 is een retributie verschuldigd voor het
ophalen en verwerken van huishoudelijk en met huishoudelijk vergelijkbare afvalstoffen.

Art.2:

Het afval moet worden aangeboden in zakken waarvan de prijs is vastgesteld als volgt:
- kleine gele restafvalzak (particulier)
€ 1,00
- grote gele restafvalzak (particulier)
€ 2,00
- grote grijze restafvalzak (K)KMO’s
€ 2,00
- grote blauwe PMD zak
€ 0,15

- composteerbare zak voor groenafval

€ 0,60

Art.3:

De gemeente geeft opdracht aan de intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. te zorgen voor de verdeling
van de restafvalzakken in het I.V.I.O. werkingsgebied. De burgers bevoorraden zich bij de
verdeelpunten, aangeduid door de gemeente in overleg met de intergemeentelijke vereniging I.V.I.O.

Art.4:

De retributie wordt contant ingevorderd tegen afgifte van de betreffende zakken.

Art.5:

De gemeente machtigt de opdrachthoudende vereniging I.V.I.O. om de retributie-inkomsten,
verschuldigd voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, te innen.

Art.6:

Overgangsmaatregel:
Tot de uitputting van de voorraad mogen de restafvalzakken met het opschrift I.V.I.O. verder worden
gebruikt.

Art.7:

Dit retributiereglement vervangt de voorgaande retributiereglementen betreffende ophaling en
verwerking van huishoudelijk afval.
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