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Besluit

inschrijven van eigen gemeentelijke ontvangsten.
Het retributiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijke
afvalstoffen en het gebruik van het containerpark is laatst door de
gemeenteraad vastgesteld in zitting van 19 december 2013.
Aan de gemeenteraad worden een aantal kleine aanpassingen voorgesteld:
De verkoop/subsidie van compostvaten werd tot op vandaag ten onrechte
door twee reglementen geregeld, nl:
 besluit van de gemeenteraad van 23 februari 1995 inzake de
subsidiering van compostvaten
 besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 inzake het
retributiereglement afvalstoffen en het gebruik van het
containerpark
In de praktijk worden de compostvaten met Ovam - subsidies aangekocht
door de opdrachthoudende vereniging IVOO. De gemeente koopt ze nu aan
voor een prijs van € 18 en verkoopt ze door voor een prijs van € 12. De
gemeente koopt de compostbakken rechtstreeks aan de fabrikant voor een
prijs van € 143 en verkoopt ze door voor een prijs van € 50.
De verkoop van compostvaten en compostbakken wordt voortaan geregeld
door het retributereglement en het subsidiereglement wordt opgeheven.
Met de verschillende vennoten van de opdrachthoudende vereniging IVOO
wordt momenteel bestudeerd welke nieuwe beleidsmaatregelen aangewezen
zijn in het kader van de reductie van het restafval. De besprekingen zijn
momenteel nog niet afgerond. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld
om het voorliggende retributiereglement ten voorlopige titel te behouden.

Artikel 1
Er wordt voor een periode tot en met 31 december 2025 een gemeentelijke
retributie gevestigd betreffende de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en
het gebruik van het containerpark volgens de hierna omschreven modaliteiten.
Artikel 2
De retributie voor de uitreiking van vuilniszakken en zakken voor de inzameling
van piepschuim en plastics wordt vastgelegd als volgt:
blauwe zak klein formaat

60 liter

€ 0,15

blauwe zak groot formaat

120 liter

€ 0,25

grijze zak klein formaat

30 liter

€ 0,70

grijze zak groot formaat

60 liter

€ 1,40

grijze zak zeer groot formaat

120 liter

€ 2,80

bruine zak groot formaat

60 liter

€ 1,40

plastieken zak voor piepschuim

1000 liter

€ 3,75

Plastieken zak voor plastic folies,

400 liter

€ 3,75

bloempotjes en plantentray’s

Artikel 3
De volgende categorieën van inwoners hebben recht op 20 gratis grijze
vuilniszakken van 60 l per jaar:
 Gezinshoofden met ten minste drie kinderen ten laste op 1 januari van
het dienstjaar
De volgende categorieën van inwoners hebben recht op 40 gratis grijze
vuilniszakken van 60 l per jaar:
 Gezinnen waarvan op 1 januari van het dienstjaar minstens 1 inwonende
persoon een chronische incontinentie heeft en thuis verpleegd wordt,
stomapatiënt is of die thuis nierdialyse ondergaat.
De aanvraag dient te gebeuren met een aanvraagformulier ingevuld door
een geneesheer.
 Personen die een erkend kinderdagverblijf of minicrèche uitbaten of
erkende onthaalgezinnen.
De aanvraag dient te gebeuren via een aanvraagformulier en een kopie
van de officiële erkenning.
Artikel 4
De retributie voor het aanbrengen van afvalstoffen op het containerpark door
particulieren wordt vastgelegd als volgt:
De retributie geldt per m³. Er wordt minimaal 0,25 m³ per aangebrachte fractie
aangerekend.
Voor kleine hoeveelheden verschillende fracties, die samen de 0,25 m³ niet
overschrijden, wordt éénmaal 0,25 m³ aangerekend.
Autobanden worden per stuk aangerekend.
Afvalstof

Tarief

Recycleerbaar bouw en sloop afval

€4

Te storten bouw- en sloopafval ( klasse 3)

€8

Groenafval

€4

Snoeiafval; boomwortels

€4

brandbaar (grof) huisvuil

€4

Houtafval

€4

Harde plastics

€4

autobanden

€ 1 per stuk

Tractor- en vrachtwagenband met een

€ 5 per stuk

diameter lager dan 115 cm
Tractor- en vrachtwagenband met een

€ 25 per stuk

diameter hoger dan 115 cm
aarde

€ 8 / m³

Treinbiel (of stuk van treinbiel)

€ 1 per stuk

Artikel 5
De retributie voor het aanbrengen van afvalstoffen op het containerpark door
bedrijven wordt vastgelegd als volgt:
De retributie geldt per m³. Er wordt minimaal 0,5 m³ per aangebrachte fractie

aangerekend.
Afvalstof

Tarief

Recycleerbaar bouw- en sloop afval

€ 15

Groenafval

€ 15

Snoeiafval; boomwortels

€ 15

brandbaar (grof) huisvuil

€ 15

Houtafval

€ 15

Vlak glas

€ 15

Harde plastics

€ 15

Artikel 6
De retributie voor het ophalen van grof vuil en metalen wordt vastgelegd als
volgt:
 tot 2 m³: € 25
 tot 4 m³: € 50
 sociaal tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming bij de
ziekte- en invaliditeitsverzekering (omnio en wigw) :
o tot 2 m³: € 12,5
o tot 4 m³: € 25
Artikel 7
De retributie voor het ophalen van snoeihout wordt vastgelegd als volgt:
Gewoon tarief: € 8 /m³
Tarief voor personen met een verhoogde tegemoetkoming bij de ziekte- en
invaliditeitsverzekering (omnio en wigw): € 4 /m³
Artikel 8
De retributie voor een toegangsbadge tot het gemeentelijk containerpark wordt
vastgesteld op € 5.
Artikel 9
De retributie voor compostvaten en compostbakken wordt als volgt vastgelegd:
soort
Tarief
Compostvat in kunststof van 210 liter € 12
inclusief roerstok en gft emmer van 10
liter
Enkele compostbak in kunststof van
1060 liter inclusief dak en gft-emmer
van 10 liter
Dubbele compostbak in kunststof van
2120 liter inclusief dak en gft-emmer

€ 50

€ 80

van 10 liter
Artikel 10
De retributie voor het afhalen van compost wordt als volgt vastgelegd (enkel voor
particulieren):
soort
per 5 zakken van 60 liter

Tarief

één-assige aanhangwagen

€5

twee-assige aanhangwagen

€ 10

€1

Artikel 11
De financiële aspecten van dit besluit worden als volgt vastgelegd:
INKOMSTEN
Omschrijving
HUISVUILZAKKEN
DIFTAR (inclusief compostbakken
en compost)
OPHALING SNOEIHOUT

Bedrag
(incl. btw)
€ 290.000
€ 37.000
€ 90

AR/BI/Actie
Beschikbaar krediet
7010000/030000/VK
7010000/030000/DIF
TAR
7010000/030000/OP
HALING SNOEIHOUT

Artikel 12
Het college van burgemeester en schepenen wordt de bevoegdheid verleend om
een standpunt in te nemen over interpretatievraagstukken m.b.t. de toepassing
van dit besluit waarover onduidelijkheid bestaat.
Artikel 13
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende
overheid volgens artikel 285 § 1, artikel 286 § 1, artikel 287 en artikel 330 van het
decreet lokaal bestuur.
Artikel 14
Dit besluit treedt in werking op de vijfde dag na bekendmaking van dit besluit.
Artikel 15
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 19 december 2013 tot hervaststelling van het
gecoördineerd retributiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijke
afvalstoffen en het gebruik van het containerpark wordt opgeheven vanaf de
inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel 16
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 23 februari 1995 ter vaststelling van het

subsidiereglement compostvaten wordt opgegeven vanaf de inwerkingtreding
van dit besluit.
Artikel 17
Afschrift uit dit besluit wordt bezorgd aan:
externe instanties
 Agentschap Binnenlands Bestuur afdeling West-Vlaanderen: via
digitaal loket
gemeentelijke diensten
 FD: 2
 MD: 1

namens de gemeenteraad
de algemeen directeur
Joost Mangeleer

de voorzitter gemeenteraad
Wim Gevaert

voor eensluidend afschrift
de algemeen directeur

de burgemeester
(delegatie ondertekeningsbevoegdheid
bij besluit voorzitter gemeenteraad
d.d. 15 februari 2019)

Joost Mangeleer

Gauthier Defreyne

