oz4A
uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen

Gemeenteraad
18 septembe¡ 2017

Gewijzigd retributiereglement ophaling grof vuil op afroep
aanwezig

Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;
Koen LOEïE, burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE,
Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul
VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofie
VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretar¡s

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 42van het gemeentedecreet

;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 26.04.2010 waarin werd beslist om op 1
januari 2011he starten met de ophaling van grof huisvuil op afroep en tegen betaling en de
bevoegdheid hiertoe over te dragen aan de l.V.M. ;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 25.10.2010 waarin werd beslist om vanaf 1
januari 2011 een gemeentelijke retributie te heffen voor het ophalen van grof huisvuil op afroep
De retributie werd vastgesteld op € 20 voor de ophaling van max. 3 m3 grofvuil, te betalen door
de aanvrager. Voor elke bijkomende m3 wordt 10€ aangerekend;
Gelet op de vraag tot uniforme tarieven binnen de afvalintercommunale l.V.M.;
Gelet op het decreet van 23 december 201 1 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA);
Gelet op de taakstelling in het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval dat in Eeklo per inwoner per jaar max. 139 kg restafval mag worden ingezameld;
Overwegende dat het instellen van een uniform tarief over het werkingsgebied van LV.M.
aangewezen is om misbruiken tegen te gaan en een vlotte praktische opvolging door l.V.M
mogelijk te maken;
Overwegende dat met het toepassen van deze voorgestelde tarieven inwoners nog bewuster
zullen omgaan met afval- en materiaalstromen;
Overwegende dat een uniform tarief aangewezen is omdat zij kunnen worden gekaderd binnen
het principe 'de vervuiler betaalt', waardoor inwoners worden aangezet worden om bewuster om
te gaan met afvalpreventie, hergebruik en beter sorteren met het oog op optimale recyclage;
Gelet op bespreking in het college van burgemeester en schepenen dd. 18.08.2017

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

CENTRUMSlAD

Vervolg zitting gemeenteraad dd" 18 september 2017

BESLUIT:
Artikel

1

Er wordt vanaf 1 januari 2018 een gewijzigde gemeentelijke retributie geheven voor het ophalen

van grof huisvuil op afroep.

Artikel2
De retributie wordt vastgesteld op € 40 voor de ophaling van 300 kg grof huisvuil, te betalen
door de aanvrager. Voor elke bijkomende kg wordt 0,10 € aangerekend. De betaling gebeurt
door de burger op een afzonderlijke rekening bij de lVM. Bij het afsluiten van het boekjaar
worden de betaalde bedragen door in Eeklo gedomicilieerde inwoners door de IVM aan de stad
Eeklo overgemaakt.

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de l.V.M. en OVAM.

Namens de gemeenteraad,

Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter

Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt

SCHEPENCOLLEGE VAN
18 augustus 2017
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Het college neemt kennis van volgende nota van Ben Caussyn, milieu-omgevingsambtenaar:
VERANTWOORDING
Gelet op de vraag tot uniforme tarieven binnen de afvalintercommunale LV.M,;

-

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering 27 februari 2012lol vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afualstotfen
(VLAREMA);
Gelet op de taakstelling in het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafual dat in Eeklo per inwoner per jaar max. 139 kg restafval mag worden ingezameld;

INFORMATIE
ln 2013 adviseerde IVM reeds een reeks uniforme tarieven.
De stad Eeklo implementeerde reeds met ingang'van 1 januari2014 het uniforme tarief voor de verkoop

van restafvalzakken. Ondertussen volgden heel wat deelnemende steden en gemeenten

de

verschillende voorstellen van de IVM m.b,t, grofvuil, steenpuin en groenafval op het recyclagepark. De

stad Eeklo koos er bewust voor om zich te conformeren met de VLAREMA-prijsvorken op het
recyclagepark (betalend grofvuil). Door de onbekende toekomst van het huidige recyclagepark werd

gekozen om enkelgrofvuil betalend te maken.

Het overgrote deelvan de l.V.M.-gemeenten (17l19) is ondertussen ook het adviestarief van de IVM
gevolgd inzake grofvuil op afroep.
Sinds 2011 wordt in Eeklo grofvuil niet meer gratis aan huis opgehaald. Het grofvuil kan doorlopend
naar het recyclagepark gebracht worden.

Omdat niet iedereen in de mogelijkheid is om grof vuil naar het recyclagepark te brengen, biedt de stad
een extra service aan door de ophaling op afroep te organiseren. Deze betalende service wordt in
samenwerking met de IVM georganiseerd.
Het tarief voor de ophaling van grofvuil op afroep

Eeklo

IVM: advies

20€per3mg

40 € voor 300 kg,
nadien0,10€/kq

ln 2015 maakten 23 burgers gebruik van de betalende ophaling op afroep. Afgelopen jaar deden 20
Eeklonaren beroep op deze service.
De stad Eeklo doet reeds geruime tijd inspanningen om uniformisering binnen de afvalintercommunale
stimuleren en te faciliteren. Het volgen van de uniforme adviestarieven die eenvoudig te
implementeren zijn, zoals het tarief voor grofvuil op afroep, is hierbij een volgende stap,

te

BESLUIT

Het college gaat akkoord met de aanpassing van het larief voor ophaling grofvuil op afroep naar
uniforme adviestarief, i.c. 40 € voor 300 kg, nadien 0,10 extra per kg.
Het aangepaste retributiereglement zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende gemeenteraad.

CENlRUMSlAD

NOTAAAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Zittíng van 18 augustus 2017
Betreft: Ophaling grof vuil op afroep tegen betaling - retributie

VERANTWOORDING
Gelet op de vraag tot uniforme tarieven binnen de afvalintercommunale l.V.M.;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering 27 lebruari2Ol2tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaqlkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA);
Gelet op de taakstelling in het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval dat in Eeklo per inwoner per jaar max. 139 kg restafval mag worden ingezameld;

INFORMATIE
ln bijlage vindt u:
Advies uniforme tarieven, ¡.V.M., dd. 03.09.2013

-

ln 2013 adviseerde IVM reeds een reeks uniforme tarieven.
De stad Eeklo implementeerdefeeds met ingang van 1 januari 2014 het uniforme tarief voor de
verkoop van restafvalzakken. Ondertussen volgden heel wat deelnemende steden en gemeenten de
verschillende voorstellen van de IVM mbt grofvuil, steenpuin en groenafual op het recyclagepark. De
stad Eeklo koos er bewust voor om zich te conformeren met de VLAREMA-prijsvorken op het
recyclagepark (betalend grofvuil). Door de onbekende toekomst van het huidige recyclagepark werd
gekozen om enkelgrofouil betalend te maken.
Het overgrote deel van de l.V.M.-gemeenten (17flgl is ondertussen ook het adviestarief van de IVM
gevolgd inzake grofvuilop afroep.
Sinds 2011 wordt in Eeklo grofvuil niet meer gratis aan huis opgehaald. Het grofvuil kan doorlopend
naar het recyclagepark gebracht worden.
Omdat niet iedereen in de mogelijkheid is om grof vuil naar het recyclagepark te brengen, biedt de
stad een extra service aan door de ophaling op afroep te organiseren. Deze betalende service wordt
in samenwerking met de IVM georganiseerd.
Het tarief voor de ophaling van grofuuil op afroep

Eeklo

IVM: advies

20€per3m3

40 € voor 300 kg,

nadien0,l0€/kg

ln 2015 maakten 23 burgers gebruik van de betalende ophaling op afroep. Afgelopen jaar deden 20
Eeklonaren beroep op deze service.
De stad Eeklo doet reeds geruime tijd inspanningen om uniformisering binnen de afvalintercommunale
te stimuleren en te faciliteren. Het volgen van de uniforme adviestarieven die eenvoudig te
implementeren zijn, zoals het tarief voor grofvuil op afroep, is hierbij een volgende strap.

VOORSTEL BESLUIT
Het college gaat akkoord met de aanpassing van het tarief voor ophaling grofvuil op afroeP
naar uniforme adviestarief, i.c. 40 €voor 300 kg, nadien 0,10 extra per kgHet aangepaste ¡etributiereglement zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende
gemeenteraad.

Naam indiener: Ben Caussyn
Functie indiener: omgevingsambtenaar

