UITTREKSEL UIT HET REGISTER
VAN DE GEMEENTERAADSZITTINGEN
Openbare zitting van

2l februari

2011

Aanwezig:
Koen LOÈTE, burgemeester-voorzitter

;

Freddy DEPUYDT, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK en Erik
MATTHIJS, schepenen;
Jaak DE MUYNCK, Josiane DE DECKER, Janvier BUYSSE, PaulWILLE, Christophe DE WAELE, Nicole DE
MUNTER, Wilfried VAN DURME, Luc VANDEVELDE, Marianne DE BAEDTS, Lutgarde DE JAEGER, Odette

VANHAMME,FreddyDeWEERDT,RositaMElRESoNNE,FilipLEcoMPTE,W
V N HUFrE ySEB^ÈRT; tindsay B^UWENS, Wilfried VAN KERREBROECK en Æ,
gemeenteraadsleden

;

Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris ;
Danny SMESSAERT, schepen-voorzitter OCMW zonder stemrecht

;

IRETRIBUTIE)REGLEMENT VOOR HET LEVEREN. PLAATSEN EN ONDERHOUDEN VAN
INlOrnrnUeIe erEHANOeLtNCSItlStRLLRf IeS VOOR RFVRI-WRTER (I gR'S)
De Gemeenteraad,
Gelet op het Vlaams Decreet betreffende integraal waterbeleid van 18 juli 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende vaststelling van de regels met
betrekking tot de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsplicht en de

vaststelling van de zoneringsplannen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 februari2OO2 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten,
gemeeniebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van openbare
ñole¡ng, andere dan prioritaire rioleringen, en de bouw door de gemeenten, gemeentebedrijven,
intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van kleinschalige
rioolwaterzu iveringsinstallaties;
Gelet op het Ministeriëel besluit van 9 juni 2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de
gemeente Eeklo;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd.l3 december 2010 waarbij de stad/gemeente voor haar volledige
grondgebied toetreedt als vennoot van de RioP Waterdienst van de Vlaamse Maatschappijvoor
Watervoorziening;
Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voor de realisatie van de IBA's zal
beroep ðoen op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei2008 voor het verkrijgen van de
gewestbijdrage van e2.250 Per IBA;
Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening met het oog op de realisatie van de
IBA's, eén aannemer aanstelt conform de wetgeving op de overheidsopdrachten en waarvoor z'tj voor de
gehele administratieve opvolging van de opdracht, de betaling van de prestaties van de aannemers
inbegrepen, zelf
'

instaan;

Overwegende dat de Vlaamse Maatschapp'rj voor Watervoorziening, voor haar rekening zal instaan voor
het beheer en het jaarlijks onderhoud van de IBA's;
Overwegende dat bij de plaatsing van een IBA een scheiding van afvalwater en hemelwater dient te
gebeuren;
Gelet op het stedelijk subsidiereglement ter regeling van de tussenkomst in de kosten van de afkoppeling
van afval-en hemelwaterafvoer, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 september 2008,
waarb'rj gesteld werd dat de eigenaar een subsidie kan verkrijgen van 50% van de bewezen kosten met
een maximum van € 1.000 ;

