Provincie West-Vlaanderen - arrondissement Roeselare – gemeente Lichtervelde

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting:

14 december 2020

Plaats

Gemeentehuis (Raadzaal)

Aanwezig:

Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester-voorzitter
Steven Bogaert, Els Kindt, Jos Goethals, Ann Gunst, schepenen
Hans Delameilleure, Johan Vandenbussche, Marc Dereere, Guido
Vanwalleghem, Veroniek Vanrobays, Brand Perneel, Sofie Steurbaut,
Delphy Denoo, Steven Kindt, Bart Verhaeghe, Kim Depoortere, Thijs
Deklerck, Ria Ghesquiere, Lies Delameillieure, raadsleden
Ivan Vandenbussche, Algemeen Directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:
Dit agendapunt maakt deel uit van de openbare zitting
Agendapunt: Gemeentebelastingen: Belasting op het ambtshalve opruimen van
sluikstorten door of in opdracht van de gemeente - Goedkeuring
Aanleiding en voorgeschiedenis
De gemeente wordt regelmatig met sluikstorten geconfronteerd. Het opsporen van een
sluikstorter vergt supplementaire inspanningen. Het vorderen van een billijke
vergoeding,van de door de gemeente geleverde diensten, jegens de sluikstorter moet
beschouwd worden als een maatregel van goed bestuur.
Er wordt naar gestreefd om de belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstorten
door of in opdracht van de gemeente, in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af
te stemmen.
Bij besluit van 16 december 2019 werd dit belastingsreglement goedgekeurd. Met mail
van ontvingen we een reactie vanwege het toezicht, met de vraag de forfaitaire minimum
aanrekening te schrappen.
Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur, o.a. artikel 40 en 332.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet
van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
Het gemeentelijk reglement betreffende de huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2006.
Artikel 16.6.3, §2 Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid (DABM).
Artikel 12, §1 Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet).
De Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019.
Motivering
Er moet rekening gehouden worden met de financiële toestand van de gemeente.
Het reglement werd bijgestuurd aan de vraag van het toezicht. De belasting moet
kostendekkend zijn.
__________________________________________________________________________________________________________
Gemeentebestuur Lichtervelde – Ivan Vandenbussche - Marktplaats 2 – 8810 Lichtervelde
T 051 72 94 33 – F 051 72 94 36 – ivan.vandenbussche@lichtervelde.be - www.lichtervelde.be

Provincie West-Vlaanderen - arrondissement Roeselare – gemeente Lichtervelde

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1. Voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op het
ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente. De belasting
op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente is ten
laste van de in artikel 2 vermelde personen.
Art.2. De belasting is verschuldigd door iedere persoon die afvalstoffen achterlaat, opslaat
of stort op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen, met inbegrip van het
recyclagepark, op een wijze die niet overeenstemt met het Materialendecreet en het
Vlarema, de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en andere wettelijke
bepalingen. De belasting is ook verschuldigd voor het storten van afvalstoffen op nietreglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten.
Wat de hondenpoep betreft, is de belasting verschuldigd door de begeleider of diegene die
voor hem/haar verantwoordelijk is.
De overtredingen worden vastgesteld d.m.v. een proces-verbaal of een verklaring van de
omgevingsambtenaar.
Art.3.§1. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door de gemeente wordt het
bedrag van deze belasting als volgt vastgesteld:
€1 euro per kilometer transport van de afvalstoffen;
€45 per begonnen arbeidsuur en per arbeider die door de gemeente bij het
opruimen van het sluikstorten wordt ingezet;
€50 per begonnen uur en per ingezet voertuig (vrachtwagen, kraan, …), inclusief
chauffeur;
€0,30 per kg opgeruimde afvalstoffen, met uitzondering van KGA, voertuigbanden
en andere afvalstoffen met een grotere recyclagekost waarvoor de kosten integraal
worden doorgerekend.
§2. Bij het ambtshalve opruimen van sluikstorten door derden in opdracht van de
gemeente wordt het factuurbedrag van deze derde (inclusief de verwerkingskost),
vermeerderd met een administratieve kost van 75 euro, doorgerekend aan de in artikel 2
vermelde belastingplichtige.
Art.4. De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebrek
aan contante betaling, wordt de belasting een kohierbelasting.
Art.5. De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen,
gebeurt volgens de bepalingen vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen.
Namens de gemeenteraad:
In opdracht :
Algemeen Directeur,
(get.) Ivan Vandenbussche
Algemeen Directeur,
Ivan Vandenbussche

Burgemeester-voorzitter,
(get.) Ria Beeusaert-Pattyn
Voor éénsluidend afschrift:
Burgemeester-voorzitter,
Ria Beeusaert-Pattyn
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