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----23. Milieu - retributiereglement ‘gesorteerd groot vuil - afhaling via gemeentelijke container’ goedkeuring
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.
De gemeenteraad heeft in zitting van 9 juli 2009 het retributiereglement ‘gesorteerd groot vuil
- afhalen via gemeentecamion’ aangepast en dit eindigt op 31 december 2013.
Het retributiereglement ‘containerpark - diftar’ wordt in huidige zitting eveneens ter
goedkeuring voorgelegd.
Het is wenselijk om de burger de mogelijkheid te blijven bieden om gesorteerd groot vuil door
middel van de gemeentelijke container te laten afvoeren naar het containerpark (of in
sommige gevallen rechtstreeks naar IMOG) indien de onmogelijkheid bestaat om het vuil zelf
naar het containerpark te brengen omwille van de toestand van de persoon of omwille van
de aard van het vuil.
Het is aangewezen om naast de retributie die moet betaald worden voor het afvoeren van de
vuilfractie, volgens de tarieven vastgelegd in het retributiereglement ‘containerpark - diftar’,
ook een vaste kost aan te rekenen voor het gebruik, de levering en ophaling van de
gemeentelijke container en het transport naar het containerpark of naar IMOG.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 augustus 2013 beslist
om aan de gemeenteraad voor te stellen om het retributiereglement ‘gesorteerd groot vuil afhaling via gemeentelijke container’ aan te passen in die zin dat er een vaste vergoeding
van 75,00 euro aangerekend wordt voor het gebruik, leveren en weghalen van de container
en daarbovenop de retributie voor het afvoeren van het niet-gemengd groot vuil naar het
containerpark aangerekend wordt en om het reglement te laten ingaan op 1 januari 2014 en
te laten eindigen op 31 december 2019.
De milieuraad heeft het voorstel tot aanpassing van het retributiereglement ‘gesorteerd groot
vuil - afhaling via gemeentelijke container’ besproken in de vergadering van 3 september
2013 en had hierover geen opmerkingen.
In haar zitting van 25 november 2013 heeft de gemeenteraadscommissie financiën dit
reglement besproken.

Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stipuleert
dat het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en de voorwaarden ervan
tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort.
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande
retributiereglement ‘gesorteerd groot vuil - afhaling via gemeentelijke container’ goed te
keuren.
Art. 1. - Onderstaand retributiereglement gaat in per 1 januari 2014 en eindigt op 31
december 2019.
RETRIBUTIEREGLEMENT GESORTEERD GROOT VUIL – AFHALING VIA
GEMEENTELIJKE CONTAINER
Art. 1. - Er wordt een retributie geïnd voor het ophalen, verwerken en verwijderen van
een vracht niet-gemengd groot vuil door middel van de gemeentelijke container waarbij
het tarief als volgt wordt bepaald:
- 75,00 euro voor het gebruik, leveren en weghalen van de gemeentelijke
container en het transport naar het containerpark of naar IMOG;
- én de retributie voor het verwerken van het gesorteerd groot vuil, vastgesteld
via weging en volgens de tarieven vastgelegd in het retributiereglement
‘containerpark - diftar’.
Art. 2. - Gesorteerd groot vuil wordt afgehaald door middel van de gemeentelijke
container als de onmogelijkheid bestaat om het naar het containerpark te brengen,
hetzij omwille van de toestand van de persoon, hetzij omwille van de aard van het vuil.
Art. 3. - Bedrijfsvuil, groot vuil afkomstig van werken uitgevoerd door een aannemer of
particulier gemengd groot vuil, wordt niet afgehaald.
Art. 4. - Het aantal afhalingen wordt beperkt tot één vracht per uitgevoerd werk door
een particulier. Voor grotere hoeveelheden dient men een container te huren bij private
bedrijven.
Art. 5. - Volgende niet-gemengde afvalfractie worden afgehaald:
- recupereerbaar bouw- en sloopafval;
- niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval;
- houtafval;
- snoeihout;
- zacht groen.
Art. 6. - Voor iedere overtreding van het reglement zal een tarief aangerekend worden
conform het retributiereglement ‘sluikstort - weghalen en verwijderen van afvalstoffen’.
Art. 2. - Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Art. 3. - Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid conform artikel 253, § 1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere
wijzigingen.
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