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AANWEZIG:

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

DECEMBER 2012.

M. Bart Dochyo Burgemeester-voorzitter ;
Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein en
Bart Ryden Schepenen I
Geert Wylin, Michel Taillieu, Lieven Vandermersch, Moreen Dewolf,
Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Louis Sandrao Ine Schoutteteno
Virgini Degroote; €+e++{Èm+de, Ronald Cambier, Dany Claeys,
\ililly Claeys, Delphine Quaegebeur, Marianne Eeckhout en Luc Soete,
Raadsleden;
Geert Demeyere, Gemeentesecretaris.

VASTSTELLEN VAN EEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR EEN RETRIBUTIE VOOR DE
oPHALING VAN GROOT HUTSVUIL (GROFVUTL) EN GROOT ELEKTRISCH MATERIAAL,
AANSLAGJAAR 2013-2019
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 42,43 52, I5o en253 $1,

3'

;

Overwegende dat ons bestuur aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IVIO voor het ophalen en

verwerken van afval

;

Gelet op het ondernemingsplan 2007-2013 waarin bepaald is dat het grofvuil enkel nog op afroep zou worden
ingezameld, maar dat in de raad van bestuur is besloten om elke eerste ophaling van het jaar algemeen en gratis
te organiseren en de tweede ophaling tegen afroep en tegen betaling ;
Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten worden gehouden en dat
hiervoor het vaststellen van deze reÍibutie noodzakelijk is ;
Gehoord schepen Greta Vandeputte in haar toelichting

BESLUIT:

;

I 2 ja-stemmen (CD&V-VD-fractie)
met 8 onthoudingen (Sp.a-fractie, Actief-fractie, Vlaams Belang-fractie)

met

een periode ingaand op I januari 2013 en eindigend op 3l decemb er 2019 is een retributie
verschuldigd voor de tweede ophaling van het jaar van grofvuil en groot elektrisch materiaal. Dit systeem houdt
in dat inwoners die dat wensen, bepaalde voorwerpen of materialen van grofuuil en elektrisch en elektronisch
materiaal (AEEA) kunnen laten ophalen. De inwoners dienen de waag te stellen aan IVIO of aan het
gemeentebestuur volgens de bepalingen van de algemene politieverordening.

Artikel.l.- Voor

Artikel.2.- Voor de ophaalbeurt op afroep dienen volgende tarieven te worden betaald voor het ophalen van
grofvuil oflen elektrisch materiaal, waarbij minimaal € 30,00 dient te worden betaald per ophaling :
- ophaling van grofvuil tot I m3
€ 30,00
- ophaling van grofvuil Íot2 m3
€ 60,00
- ophaling van grofvuil tot 3 m3
€ 90,00
- ophaling van grofvuil tot 4 m3
€ 120,00
- ophaling van groot elektrisch materiaal
€ 10,00 per stuk met een minimum van € 30,00
per.ophaling.
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Artikel.3.- De intergemeentelijke vereniging IVIO zorgt ervoor dat de retributie-inkomsten, verschuldigd voor
het ophalen van grofvuil en groot elektrisch materiaal, worden overgemaakt aan het gemeentebestuur. De
betaling is vergezeld van de maandelijkse staat van de ingezamelde hoeveelheid per gemeente. Dit zal één keer
per jaar en per gemeente zijn (niet noodzakelijk dezelfde maand, maar afhankelijk van de datum op afroep voor
de gemeente) en misschien helemaal niet mocht er geen oproep zijn voor afiraling.

Artikel.4.- De retributie dient voor de ophaling contant in de kantoren van IVIO ofuel mits overschrijving
vooraf te worden betaald.

Artikel.5.- Deze beslissing wordt overgemaakÍ aan de heer Provinciegouverneur

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

NAMENS DE GEMEENTERAAD,
De Secretaris,
get. G. Demeyere

De Bwgemeester-voorzitter,
get. B. Dochy

Voor eensluidend uittreksel,
De Burgemeester-voorzitter,

G

B. Dochy
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