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Algemene financiering – retributiereglement op het aanbrengen van afvalfracties op het
recyclagepark – wijziging.
aanwezig

Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT, Rosita
MEIRESONNE, Caroline D’AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER,
Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann
EGGERMONT, Hilde LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op artikel 170 § 4 van de Grondwet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
gewijzigd bij decreet van 20 april 1994 en 2 april 2004, in het bijzonder artikel 15;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), inzonderheid art. 5.1.3.;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), inzonderheid bijlage. 5.1.4.;
Gelet op het verslag aan de leden van de Vlaamse Regering over het ontwerp VLAREMA,
waarin staat dat de lijst uit bijlage 5.1.4 in de toekomst kan worden aangevuld met bijkomende
fracties of gewijzigd en waarin wordt gesteld dat het de bedoeling is dat de vork in de toekomst
nauwer wordt, waarbij de maximumtarieven geïndexeerd worden en de minimumtarieven dichter
bij de maximumtarieven worden gebracht;
Gelet op de taakstelling in het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer Huishoudelijke
Afvalstoffen, waar wordt gesteld dat in Vlaanderen per inwoner per jaar max. 150 kg restafval
mag worden ingezameld;

Gelet op art. 1.2.1 §2 van het VLAREMA waarin grof huisvuil omschreven wordt als ‘afvalstoffen
die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de vergelijkbare
afvalstoffen die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in de recipiënt voor
huisvuilophaling kunnen worden geborgen en die huis aan huis worden ingezameld, alsook de
restfractie die overblijft voor verbranden of storten na aanbieding in het containerpark’;
Overwegende dat het in het kader van het principe ‘de vervuiler betaalt’, zoals beschreven wordt
in het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2013,
wenselijk is om een retributie te heffen op het aanbrengen van afvalstoffen naar het stedelijk
recylagepark;
Overwegende dat hierdoor prioriteit wordt gegeven aan afvalvoorkoming en in tweede instantie
het hergebruik, de recyclage en ten slotte de verwerking van afvalstoffen wordt gestimuleerd;
Overwegende dat de stad Eeklo tot op heden in ontwerpfase is om het bestaande recyclagepark
naar een gemoderniseerd DIFTAR-recyclagepark om te bouwen;
Overwegende dat een tussentijdse maatregel op korte termijn dient genomen te worden om
conform de vigerende wetgeving te opereren;
Gelet op zijn beslissing van 13 december 2010 houdende goedkeuring van een
retributiereglement op het aanbrengen van afvalfracties op het containerpark, gewijzigd bij zijn
beslissing van 26 april 2011;
Gelet op de bespreking op de milieuraad dd. 21/05/2014 waarin voorgesteld werd om als
tijdelijke overgangsmaatregel een tarifering in te voeren voor het aanleveren van grof huisvuil en
niet als algemene maatregel;
Gelet op de bespreking tijdens de gemeenteraadscommissie algemeen beleid en financiën dd.
5/06/2014;
Gelet op de besprekingen in het college van burgemeester en schepenen dd. 27/05/2014 en
10/06/2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met 16 ja-stemmen, 5 neen-stemmen en 6 onthoudingen:
Artikel 1:
Er wordt een aangepaste retributie ingesteld op het aanbrengen van afvalfracties, en de grof
huisvuil fractie in het bijzonder, op het recyclagepark te Eeklo.
Artikel 2:
Eén beurt wordt beschouwd als één bezoek aan het recyclagepark te voet, per fiets, per
personenwagen, bestelwagen of camionette (allen met of zonder aanhangwagen) met een
aanbrenging van maximaal 2 m³ materiaal.
Per bijkomende 2 m³ zal een extra beurt aangerekend worden. De bezoeker dient zich in dit
geval te melden bij de parkwachter.

Artikel 3:
Tarief A: 1 aanleverbeurt grof vuil, volgens tarief A, wordt beschouwd als 1 bezoek aan het
recyclagepark te voet, per fiets en per personenwagen (zonder aanhangwagen). Voor het
aanleveren van grof huisvuil te voet, per fiets of per personenwagen (zonder aanhangwagen)
wordt een tarief van 5 euro per aanleverbeurt aangerekend.
Tarief B: 1 aanleverbeurt grof vuil, volgens tarief B, wordt beschouwd als 1 bezoek aan het
recyclagepark per bestelwagen, camionette (met of zonder aanhangwagen) of personenwagen
met aanhangwagen. Voor het aanleveren van grof huisvuil per bestelwagen, camionette (met of
zonder aanhangwagen) volgens tarief B wordt een tarief van 10 euro per aanleverbeurt
aangerekend.
Artikel 4:
Voor particulieren, woonachtig te Eeklo
Door het invoeren van de elektronische identiteitskaart kan toegang bekomen worden tot het
recyclagepark.
De eerste 12 beurten per huisgezin zijn gratis.
Bijkomende beurten worden aangerekend aan € 2 per beurt (vanaf 21ste beurt 10 euro).
Deze retributie zal worden gefactureerd.
Voor instellingen, scholen en erkende jeugdverenigingen gevestigd te Eeklo
Er kan toegang verkregen worden tot het recyclagepark via een toegangsbadge, te verkrijgen
op het recyclagepark tegen een waarborg van 10€.
De eerste 12 beurten zijn gratis.
Bijkomende beurten worden aangerekend aan € 2 per beurt (vanaf 21ste beurt 10 euro).
Deze retributie zal worden gefactureerd.
Bij het overlijden van een inwoner uit de stad:
Er kan toegang tot het recyclagepark worden bekomen door middel van een attest dat bij de
milieudienst afgehaald kan worden (milieudienst Eeklo, Industrielaan 2).
12 gratis beurten voor familieleden die de woning van de overledene vrijmaken gedurende 3
maanden met ingang van datum uitreiking attest.
Bijkomende beurten worden aangerekend aan € 2 per beurt (vanaf 21ste beurt 10 euro).
Deze retributie zal worden gefactureerd.
Artikel 5:
Het aanleveren van grof huisvuil, waarvoor het tarief A of B wordt aangerekend, zoals
omschreven in artikel 2 van dit besluit, wordt bovendien in mindering gebracht als één van de
twaalf gratis beurten.
Artikel 6:
De bovenvermelde gratis beurten zijn NIET overdraagbaar naar het volgende jaar.
Artikel 7:
Voor KMO’s en verenigingen gevestigd te Eeklo:
Er kan toegang verkregen worden tot het recyclagepark via een toegangsbadge, te verkrijgen
op het recyclagepark, tegen een waarborg van € 10.
Er worden geen gratis beurten toegekend. Er wordt 7 € aangerekend per toegangsbeurt. Bij het
aanleveren van grof huisvuil zal, afhankelijk van aanleverbeurt, tarief A of tarief B bijkomend
worden aangerekend.
Deze retributie zal worden gefactureerd.

Voor toekomstige inwoners van de stad (bouwers/verbouwers):
Er kan toegang verkregen worden tot het recyclagepark via een toegangsbadge, te verkrijgen
op het recyclagepark, tegen een waarborg van € 10.
Er worden geen gratis beurten toegekend. Er wordt 7 € aangerekend per toegangsbeurt. Bij het
aanleveren van grof huisvuil zal, afhankelijk van aanleverbeurt, tarief A of tarief B bijkomend
worden aangerekend.
Deze retributie zal worden gefactureerd.
Artikel 8:
Bij niet-betaling van de verschuldigde retributie zal de toegang tot het containerpark geweigerd
worden.
Artikel 9:
Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2014.
Het besluit van de gemeenteraad dd. 26 april 2011 houdende retributiereglement op het
aanbrengen van afvalfracties op het recyclagepark wordt met ingang van dezelfde datum
opgeheven.
Artikel 10:
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de I.V.M. en OVAM.

Namens de raad :
De stadssecretaris,
get. Meike VAN GREMBERGEN

De burgemeester-voorzitter,
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Voor de burgemeester,
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