
Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Roeselare
Gemeente 8880 Ledegem

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 12 FEBRUARI 2015.

AANWEZIG: M. Bart Dochy, Burgemeester-voorzitter ;
Wally Corneillieo Greta Vandeputte, Geert Dessein, Bart Ryde en
Geert Wylin, Schepenen I
Raf Selschotter, Moreen Dewolf, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf,
Delphine Quaegebeur, Marianne Eeckhout, Niels Lagae,
Sybille Geldhof, Nancy Vansteenkiste, Carlos Casteleyn,
Karen Vromman, Caroline Seynhaeve, Piet Vandermersch,
Greet Claeys en Katelijn Vermaut-Van Isacker Raadsleden ;
Geert Demeyereo Gemeentesecretaris.

VASTSTELLEN VAN EEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR EEN RETRIBUTIE VOOR HET
OPHALEN BN VER}VERI(EN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN MET HUISHOIJDELIJK

VERGELIJKBARE BEDRIJFSAF'VALSTOFFEN EN DE VERKOOP VAN
COMPOSTERINGSMATERIAAL, AANSLAGJAAR 2OT5-20I9

DE GEMEENTERAAD,

Geletophetgemeentedecreet,inzonderheiddeartikelen42g3,43 {i2, 15o en253 $1,3o;

GeletopdeomzendbriefBB 20lll0l van l0 juni201l betreffendedecoórdinatievandeonderrichtingenover
de gemeentefiscaliteit ;

Gelet op Vlarema dat in de bijlage 5.1.4 de minimum- en maximumgrenzenvan de tarieven bepaalt die de
gemeenten moeten aanrekenen voor de inzameling van restafual en van sommige fracties van huishoudelijk
afval. Voor restafual moeten de tarieven liggen tussen € 0,10 en € 0,30 per kg ;

Overwegende dat ons bestuur aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IVIO voor het ophalen en
verwerken van afual ;

Overwegende dat binnen de intergemeentelijke vereniging IVIO een ondernemingsplan 2013-2018 is opgemaakt
waarbij bepaalde opties worden genomen ;

Gelet op de goedkeuring van het ondernemingsplan in de raad van bestuur van IVIO van 16 september 2013 ;

Overwegende dat ons bestuur de kosten voor het ophalen en het verwerken van afval die door de gemeenschap
worden betaald, wil terugdringen en het aandeel dat de burger rechtstreeks in deze afualfactuur dient te betalen
wenst te verhogen, overeenkomstig het principe "de vervuiler betaalt' ;

Gelet op de voorafgaande besprekingen tussen IVIO en afgevaardigden van het gemeentebestuur ;

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten worden gehouden en dat
hiervoor het vaststellen van deze retributie noodzakelijk is ;

Overwegende dat overeenkomstig Vlarema (artikel 26) de gemeente de intergemeentelijke vereniging IVIO kan
machtigen om de kosten van het beheer van huishoudelijk afual op de afualproducenten te verhalen, ook als die
kosten in de vorm van belastingen of retributies worden verhaald ;

Vaststellen van een gerneentelijk reglement vooÍ een retdbutie vool het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en met huishoudelijk
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van12 december 2013 houdende vaststellen van een gemeentelijk
reglement voor een retributie voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afual en met huishoudelijk
vergelijkbare bedrijfsafualstoffen en de verkoop van composteringsmateriaal, aanslagjaar 2014-2019 ;

Gelet op de elektronische brief van IVIO d.d. 18 december 2014 betreffende de verkoopprijs aanbouwmodules
compostbakken;

Overwegende dat er enkele wijzigingen zíjn aan de geldende verkooptarieven door IVIO aan de gemeenten ;

Gehoord schepen Greta Vandeputte in haar toelichting ;

Gehoord raadslid Moreen Dewolf in haar bemerking dat iedereen die wil composteren steeds maar meer moet
betalen;

Na beraadslaging ;

BESLUIT: met 18 ja-stemmen (CD&V/VD-ftactie, Open Vld-fractie)
met 3 onthoudingen (sp.a-Groen-fractie)

Artikel. I .- De beslissing van de gemeenteraad van 12 december 2013 houdende vaststellen van een gemeentelijk
reglement voor een retributie voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en met huishoudelijk
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en de verkoop van composteringsmateriaal, aanslagjaar 2014-2019,wordt
opgeheven.

Artikel.2.- Voor een periode eindigend op 31 december 2019, wordt er ten behoeve van de gemeente een
retributie gevestigd voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en met huishoudelijk vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen en de verkoop van composteringsmateriaal.

Artikel.3.- Het huishoudelijk afual en de met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen moeten worden
aangeboden in zakken waaryan de prijs is vastgesteld als volgt :

- per kleine gele restafvalzak (particulier) € 0,90
- per grote gele restafualzak (particulier) € 1,80
- per grote grijze restafualzak ((K)KMO's) € 1,80
- per blauwe PMD-zak van 60 liter € 0,15
- per blauwe PMD-zak van l2}liter (scholen) € 0,20.

De verkoopprijs van composteringsmateriaal wordt vastgesteld als volgt
- per compostvat
- per compostbak
- aanbouwmodule compostbak
- per beluchtingsstok
- per bodem vat
- per deur vat
- per deksel vat

c21,00
c 65,20

9M€ 8,00
e21,50
e 6,70
e L4,50.

Artikel.4.- De gemeente geeft opdracht aan de intergemeentelijke vereniging IVIO te zorgenvoor de verdeling
van de restafualzakken in het IVlO-werkingsgebied. De burgers bevoorraden zich bij de verdeelpunten,
aangeduid door de gemeente in overleg met de intergemeentelijke vereniging IVIO.

Artikel.5.- De retributie wordt contant ingevorderd tegen afgifte van de betreffende zakken of levering van het
compostvat, de compostbak, aanbouwmodule compostbak; beluchtingsstok, bodem, deur of deksel van het vat.

Artikel.6.- De gemeente machtigt de opdrachthoudende vereniging IVIO om de retributie-inkomsten,
verschuldigd voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afiral, te innen.

Artikel.T.- Overgangsmaatregel :

- Tot de uitputting van de voorraad mogen de oude modellen "grote rode en zwarte" restafvalzakken met het
opschrift IVIO verder worden gebruikt mits ze voorzien zijnvaneen door IVIO ter beschikking gestelde sticker
met een totale waarde van € 0,30.
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- Hetzelfde geldt voor het oude model o'kleine rode" restafualzak met het opschrift IVIO die verder mag worden
gebruikt mits ze voorzien zijnvan een door IVIO ter beschikking gestelde halve sticker ter waarde van € 0,15.

Artikel.8.- Deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

NAMENS DE GEMEENTERAAD,

De Secretaris,
get. G. Demeyere

De Burgemeester-voorzitter,
get. B. Dochy

Voor eensluidend uittreksel,

De Burgemeester-voorzitter,

G B. Dochy
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