UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 15 december 2014.
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, J. Oerlemans, 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, S. Bosmans, raadsleden;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: /
Onderwerp: Punt 7: Goedkeuring van het aangepaste retributiereglement op het ter
beschikkingstellen van compostvaten en –bakken.
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 het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afvalstoffen, verder Materialendecreet genoemd, zoals gewijzigd;
Gelet op het artikel 26 van het Materialendecreet dat aan de gemeenten de opdracht geeft
om huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op
regelmatige tijdstippen op te halen of op een andere wijze in te zamelen;
Overwegende dat de gemeenten deze bevoegdheid kunnen overdragen aan een
intergemeentelijke vereniging overeenkomstig het decreet op de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging IGEAN
milieu & veiligheid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen,
verder VLAREMA genoemd, zoals gewijzigd;
Gelet op het artikel 5.1.1 van het VLAREMA waarin wordt bepaald dat de gemeenten het
principe “de vervuiler betaalt” toepassen;
Overwegende dat de bijdrage in de kosten voor de burger berekend worden op basis van de
kostprijs van de specifieke dienstverlening;

1/4

Overwegende dat de ophaling en verwerking van groenafval en GFT+ kosten met zich
meebrengt;
Overwegende dat het milieuvriendelijker is om groenafval en GFT+ afval zoveel mogelijk te
verwerken tot compost op de plaats waar het ontstaat om de kringloop zo kort mogelijk te
maken;
Overwegende dat dit bovendien kostenbesparend werkt voor de gemeente aangezien het
deel van het groenafval en GFT+ dat inwoners zelf verwerken niet opgehaald of verwerkt
moet worden;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om thuiscomposteren aan te moedigen en er
hiervoor geschikte recipiënten ter beschikking kunnen gesteld worden van de bevolking;
Overwegende dat er tenslotte op het containerpark een inzameling van medisch afval van
landbouwbedrijven georganiseerd wordt, waarbij gebruik gemaakt wordt van vaatjes om het
medisch afval te verzamelen;
Overwegende dat IGEAN op regelmatige tijdstippen intergemeentelijke overheidsopdrachten
organiseert voor de aankoop van diverse recipiënten;
Overwegende dat door de schaalvergroting gunstiger tarieven worden verkregen;
Overwegende dat al deze recipiënten ter beschikking gesteld worden van de bevolking op het
containerpark;
Overwegende dat IGEAN het ingezamelde groenafval en GFT+ afval verwerkt tot compost en
deze compost in zakken ter beschikking stelt van de bevolking op het containerpark;
Overwegende dat IGEAN het containerpark exploiteert en voorstelt om vanaf 1 januari 2015
alle tarieven aan te passen aan de reële tarieven;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 december 2013 betreffende de retributie op het ter
beschikkingstellen van compostvaten en –bakken;
Overwegende dat de continuïteit en uniformiteit hierbij bewaard dient te blijven;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de suggestie van het college van burgemeester en schepenen om de huidige
retributie dan ook aan te passen aan het voorstel van IGEAN;
Gelet op de bespreking van dit dossier tijdens de raadscommissie Financieel Beleid in zitting
van 8 december 2014;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën;
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BESLUIT: met 25 jastemmen van Liliane Willemsen, Veerle De Block, Stig Bosmans, Jan
Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerelemans, Wies Peeters, Jan
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De
Bock, René Francken, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid
Van Heybeeck en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Met ingang van 1 januari 2015 en voor een termijn eindigend op 31 decemner 2019 wordt een
retributie gevestigd op het ter beschikking stellen van volgende recipiënten op het containerpark:
1. Compostvat (incl. beluchtingsstok),
2. Compostbak,
3. Aanbouwmodule compostbak,
4. Dak voor compostbak,
5. Beluchtingsstok,
6. Compost in zakken,
7. Vat 30 l medisch afval,
8. Vat 60 l medisch afval.
Art. 2Het bedrag van de retributie is verschuldigd door de persoon die de dienstverlening aanvraagt.
Art. 3De retributie waarvan sprake in het artikel 1 wordt vastgesteld als volgt:
Compostvat (incl. beluchtingsstok)
35 euro
Compostbak
60 euro
Aanbouwmodule compostbak
50 euro
Dak voor compostbak
20 euro
Beluchtingsstok
5 euro
Compost in zakken
3 euro
Vat 30 l medisch afval
20 euro
Vat 60 l medisch afval
30 euro
Art. 4De retributie wordt ingevorderd tegen afgifte van de materialen. De betaling gebeurt ter plaatse
aan de betaalterminal met bancontact, kredietkaart of contant (enkel munten met een waarde
van 0,10 euro t.e.m. 2 euro).
Art. 5De gemeentelijke diensten, diensten van andere lokale openbare instellingen en erkende
verenigingen die handelen in het algemeen en gemeentelijk belang waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het grondgebied van de gemeente en die een lokaal in eigendom of in
beheer bezitten, kunnen vrijgesteld worden van de retributie. Het college van burgemeester en
schepenen oordeelt over deze vrijstelling.
Art. 6In het geval van niet-minnelijke betaling, zal deze retributie op burgerrechtelijke wijze worden
ingevorderd.
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Art. 7Dit reglement heft het reglement van 23 december 2013 betreffende de retributie voor het ter
beschikkingstellen van compostvaten en –bakken op.

Art. 8Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid en aan
IGEAN milieu & veiligheid (Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem).

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris wnd.

De voorzitter
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