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Dagorde: Punt 4: Dienst Financiën - Goedkeuren Gemeentebelastingen dienstjaren 20142019
3. Goedkeuren retributie afgifte recipiënten voor afvalophaling
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de door de gemeente ingerichte dienst voor de huisvuilophaling en selectieve
ophalingen en het verplicht gebruik van plastiekzakken;
Overwegende dat ingevolge het nieuw beleidsplan van de Intercommunale MIROM,
waarbij de gemeenten zich geëngageerd hebben om de belastingen op het huisvuil op
elkaar af te stemmen zodat de huisvuilzakken in het ganse gebied van de Intercommunale
kunnen gebruikt worden, een eenvormig tarief moet vastgesteld worden voor de recipiënten
van de ophaling;
Overwegende dat de kosten van inzameling en verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zwaar doorwegen op de gemeentelijke
financiën en kunnen verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde retributie,
zodat het principe "de vervuiler betaalt" wordt toegepast, waarbij prioriteit verleend wordt
aan afvalvoorkoming, slechts in tweede instantie aan hergebruik en tenslotte recyclage van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te
zijn;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Gaat over tot de stemming:
Stemden voor: Ria Beeusaert-Pattyn, E. Kindt, W. Marchand, H. Delameilleure, J. Goethals, R.
Vierstraete, A. Gunst, V. Vanrobays, J. Van Doorne, S. Bogaert,
Stemden tegen: J. Vandenbussche, B. Perneel, L. Van Iseghem, S. Verhaeghe, S.
Steurbaut, T. Handsaeme, J. Windels,
BESLUIT: met 10 ja en 7 nee
Art.1.§1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een retributie geheven voor het
afleveren van huisvuilzakken die verplicht moeten gebruikt worden door de bevolking.
§2. De retributie voor de witte huisvuilzakken is vastgesteld op € 1,3 per huisvuilzak van 60
liter en € 0,65 per zak van 30 liter. De retributie voor een recipiënt van 60 liter van het
afzonderlijk ingezameld KMO afval zoals omschreven in het desbetreffende politiereglement,
bedraagt eveneens € 1,3. De recipiënten kunnen slechts aangekocht worden per
hoeveelheid van 10 stuks of een veelvoud ervan. De retributie voor een sticker voor toeslag
bedraagt € 0,30 of 2x € 0,15.
Art.2.§1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een retributie geheven voor het
afleveren van P.M.D.-zakken die verplicht moeten gebruikt worden door de bevolking.
§2. De retributie is vastgesteld op € 0,125 per P.M.D.-zak van 60 liter. Deze kunnen slechts
aangekocht worden per hoeveelheid van 20 stuks of een veelvoud ervan. De retributie is
vastgesteld op €0,15 per P.M.D.-zak van 120 liter. Deze kunnen slechts aangekocht worden
per hoeveelheid van 10 stuks.
…/…

Art.3. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een retributie geheven voor het
afleveren van composteermateriaal:
compostvat
27,50 €
stuk
beluchtingsstok
2,50 €
stuk
deksel compostvat
6,00 €
stuk
bodemplaat
5,00 €
stuk
schuif compostvat
4,00 €
stuk
keukenemmer
3,50 €
stuk
wormenbak
20,00 €
stuk
lichaam voor compostvat
12,50 €
stuk
(zonder bodemplaat)
compostbak basismodule
45,00 €
stuk
compostbak uitbreidingsmodule
35,00 €
stuk
compostbak wisselstuk:
8,00 €
stuk
hoekpaal
compostbak wisselstuk: profiel
4,00 €
stuk
100 cm
compostbak wisselstuk:
1,00 €
stuk
H-afstandshouder
compostbak wisselstuk:
4,00 €
stuk
E-plank/A-plank
compostbak wisselstuk:
6,00 €
stuk
C-plank
compostbak wisselstuk: I-plank
6,00 €
stuk
Art.4. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een retributie geheven voor het
ophalen van grof huisvuil volgens in bijlage bijgevoegde tabel.
Art.5. In geval van niet betaling in der minne, wordt de retributie burgerlijk ingevorderd.
Art.6. Dit besluit wordt naar de hogere overheid gezonden voor kennisneming.
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