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Odette VAN HAMME, vooz¡tter van de gemeenteraad;
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/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, stadssecretaris

De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 22 september 2014, gewijzigd op 14 december
2015, houdende de vaststelling van het retributiereglement op het afleveren van vuil- en afvalzakken
en com posteerrecipiënten;

P'M'D' zakken sedert dit veerjaar sleehts 20 in plaats van 25 zakken bevat, zij het van een ander type
rne+åindflapp€++;

Overwegende dat de prijs per P,M,Þ, zak engewijzigd beheuden blUft ep€ 0,12l/zak;

is ef was van gretere P,M,D, zakken' bestemd veer het sehelenprejeet-van Fest+;

Overwegende dat de huidige stock zwarte restvuilzakken (voor KMO's) wordt opgebruikt en dat de
verkoop van deze restvuilzakken daarna wordt stopgezet;
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 2012Iot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA),
inzonderheid art. 5.1 .4 waar tariefvorken worden vastgelegd binnen dewelke gemeentelijke tarieven
moeten vallen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd.0710112008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan
M ieuverantwoord Beheer van H u is hou del ij ke Afvalstoffen 2008-20 1 3" ;

"

iI

Gelet op artikel 17054 van de Grondwet;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op het decreet van

30 mei

2OOg betreffende

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

de vestiging, de invordering en

de

Gelet op de brief van IVM dd. 6 april 2017 waarin wordt verwezen naar het nieuwe uitvoeringsplan

huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT
Artikel I
Het retributiereglement op het afleveren van vuil- en afvalzakken en composteerrecipienten, als bijlage
aan deze beslissing gevoegd, wordt goedgekeurd.

Artikel2
Het gemeenteraadsbesluit van 22 september 2014, aangevuld met de gemeenteraadsbeslissing van
14 december 2015, wordt opgeheven.

Artikel3
Dit besluit zalworden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet en treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking ervan.

Namens de raad
De voorzitter,
get. Odette VAN HAMME

De stadssecretaris,
get. Meike VAN GREMBERGEN

Voor eensluidend uittreksel
Voor de burgemeester,
De stadssecretaris,

(art.126 van de Nieuwe Gemeentewet)

.t

Retributie op het afleveren van
vuil- en afvalzakken en

CENÏRUMSTAD

com postee rreci

p ië

nte n

goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van
1 B december 2017.

Artikel

1:

€ 15,OO
€ 1 1,O0
€ 15,00
c 2,48

c

1,24

per rol (of evt. andere verpakking) van 10 witte restvuilzakken met zwa rte opdruk van

60 liter - enkel
per rol (of evt.
45 liter - enkel
per rol (of evt.
60 liter - enkel
(uitdoof beleid)

gezinnen, hetzii € 1,5Olzak
andere verpakking) van 10 witte restvu¡lzakken met zwarte opdruk van
gezinnen, hetzii € 1,1Olzak
andere verpakking) van 10 zwarte restvuilzakken met witte opdruk van
voor afval niet afkomstig van gezinnen, hetzij €1,50/zak

per rol (of evt. andere verpakking) van 20 blauwe P.M.D.-zakken, hetzii €O,124lzak
Per rol (of evt. andere verpakking) van 1O P.M.D.-zakken "Scholenproject Fost+".
hetzij € O,124lzak. Deze zakken worden uitslu¡tend verkocht aan Eeklose
onderwiisi nstellingen

€ 6,00

Per blauwe P.M.D.-evenementenzak van 240 liter

€ 6,00

per gele restafval-evenementenzak van 240 liter

€ o,50

per stuk voor de zakken bestemd voor tuinafval

€ o,50

voor een touw met waarmerk, bestemd voor het bundelen van snoeihout en takken

lndien het aantal zakken op rol zoals hiervoor vermeld door de leveranciers ervan gewijzigd zou worden,

wordt het retributiebedrag per zak behouden en de prijs voor een rol naar evenredigheid aangepast

.

Bij afname van grote hoeveelheden restvuilzakken en P.M.D.-zakken wordt volgende korting toegestaan

€ o,20

per rol voor afname van 40 tot en met 2O0 rollen in leveranciersverpakkinq

€ 0,30

per rol voor afname van 2O1 tot en met 40O rollen in leveranciersverpakkinq

€ 0,40

per rol voor afname vanaf 40 1 rollen in leveranciersverpakkino

Artikel

2:

Er wordt de volgende retributie geheven op het afleveren van composteerrecipiënten

€ 10,o0

wormenbak

€ 15,00

compostvat

€

beluchtingsstok

2,OO

€,27,OO

Artikel

compostbak

3:

De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een ontvangstbewijs. lndien niet contant wordt
betaald, zal de retributie burgerrechterlijk worden ingevorderd.

