Gemeenteraad april 2013
11. Retributiereglement ophaling van grof huisvuil op afroep en tegen
betaling
DE RAAD, in openbare zitting
Overwegende dat er in onze gemeente momenteel jaarlijks 1 gratis huis-aan-huis ophaling van
grof huisvuil wordt georganiseerd en er 6 ophaalmomenten zijn voorzien waarop de burger op
afroep en tegen betaling beroep op kan doen, waarvan de eerste ophaling op afroep ten laste
van de gemeentebegroting;
Gelet op ons besluit van 31 mei 2010 betreffende de ophaling van grof huisvuil op afroep en
tegen betaling – overdracht van bevoegdheid;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari
2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Overwegende dat volgens het nieuwe materialendecreet en – besluit het vanaf 1 juli 2013
nieet meer toegelaten is om het grofvuil gratis huis-aan-huis op te halen en dat het grofvuil
ook niet meer gratis mag aanvaard worden op het recyclagepark;
Overwegende dat er tussen 0,05 en 0,6 € per kg dient aangerekend te worden;
Overwegende het retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk recyclagepark van
17 december 2007 en dat de tarifering voor een ophaling op afroep hier best op wordt
afgestemd;
Overwegende dat het gebruik van een forfaitair tarief voor de eerste 250 kg aangewezen is
aangezien er voor de gemeente ook een forfaitaire kost aan verbonden is;
Overwegende het advies van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur dd 5 maart
2013;
Overwegende dat er jaarlijks 6 vaste ophaalmomenten worden voorzien;
Gaat over tot de stemming:
Stemmen voor: de raadsleden Agnes Lannoo-Van Wanseele, Rigo Van de Voorde, Peter
Draulans, Emiel Verschueren, Pieter Vanderheyden, Bob Van Hooland, Magda Van HevelPynket, Erik Van Den Abeele, Bea Roos, Carl Dewulf, Linda Colpaert-Vermaercke,
Annelies Vansintjan;
Onthouden zich: de raadsleden Freddy, Vanmassenhove, Arnold Meirlaen, Marian De Clercq,
Joris De Vreese, Sonja Ledoux-Helleputte;
BESLUIT
Artikel 1:
De gratis huis-aan-huis-ophaling over gans de gemeente wordt afgeschaft met ingang van 1
juli 2013.
Artikel 2:
De gratis ophaling op afroep voor de eerste oproep wordt afgeschaft met ingang van 1 juli
2013.
Artikel 3:
Met ingang van 1 juli 2013 worden de tarieven voor ophaling van grof huisvuil op afroep als
volgt vastgesteld:
- per ophaling een forfaitaire aanrekening van 40 euro, waarmee de eerste 250 kg
kunnen aangeboden worden.
- voor elke bijkomende kg 0,16 euro.

