UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 23 december 2013.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh,
S. Hoppenbrouwers, R. Francken, S. Lathouwers, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;
H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck, A. Dierckx, D.
Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, L. Willemsen, D. Cleiren,
S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, raadsleden ;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: J. Oerlemans en J. Vercraeye, raadsleden.
Onderwerp: Punt 6.B.21: Goedkeuring retributie op de inzameling van groot huisvuil via huis
aan huis ophaling.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeentelijke politieverordening van 23 december 2010 betreffende inzameling
en ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezamelde recycleerbare stoffen,
en op het administratief reglement ter uitvoering van bepalingen van deze verordening;
Overwegende dat groot huisvuil selectief aan huis wordt ingezameld;
Overwegende dat het door of op vraag van de gemeente ingezamelde groot huisvuil na
inzameling gesorteerd wordt en selectief wordt verwerkt waarbij recyclage de voorkeur krijgt
op verwijdering;
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en
verwijdering van groot huisvuil zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën;
Overwegende dat de invoering van een gedifferentieerde retributie de gemeente toelaat het
principe ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de retributie op de inzameling, het hergebruik,
de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van groot huisvuil in de gemeente af
te stemmen op de werkelijke ophaal-, vervoer- en verwerkingskosten;
Overwegende dat het huidige retributiereglement op de inzameling van groot huisvuil via huis
aan huis ophaling vervalt op 31 december 2013;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën;
BESLUIT: met 13 jastemmen van Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René Francken,
Dirk Van Peel, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers en Lukas Jacobs, 9
neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck,
Liliane Willemsen, Veerle De Block, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx en Bianca Veraart en
1 onthouding van Hans De Schepper.
Artikel 1.Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn van 1 jaar eindigend op 31 december
2019 wordt een retributie gevestigd op het ophalen van groot huisvuil aan huis
overeenkomstig de gemeentelijke verordening van 23 december 2010 en het administratief
reglement ter uitvoering van bepalingen van deze verordening.
Art. 2.Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
• bij ophaling van maximum 3 m³ groot huisvuil dat enkel bestaat uit afbraakhout of
houten voorwerpen en metalen: 25,00 euro
• bij ophaling van maximum 3 m³ groot huisvuil waarbij zich restafval of niet
recupereerbaar sloopafval bevindt: 40,00 euro
Er wordt overeenkomstig de gemeentelijke verordening van 23 december 2010 en het
administratief reglement ter uitvoering van bepalingen van deze verordening maximaal 3 m³
groot huisvuil geladen per adres per ophaalbeurt.
Art. 3.De retributie is verschuldigd door éénieder die gebruik maakt van de gemeentelijke aan-huis
inzameling van groot huisvuil.
Art. 4.Personen die voor de ophaling van groot huisvuil gebruik maken van de gemeentelijke huisaan-huis inzameling zijn de in het artikel 2 vermelde retributie verschuldigd na ontvangst van
een factuur, te betalen binnen 30 dagen na ontvangst.
Art. 5.Bij ontstentenis van minnelijke betaling zal de inning van het bedrag bij burgerlijke
rechtvordering geschieden.
Art. 6.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter
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