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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN 

DE GEMEENTERAAD 

Zitting van 13 december 2018 

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter 
Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Bart Ryde, Geert Wylin, schepenen 
Raf Selschotter, Marijke Devos, Gerda Dewulf, Delphine Quaegebeur, 
Marianne Eeckhout, Sybille Geldhof, Nancy Vansteenkiste, Carlos Casteleyn, 
Karen Vromman, Caroline Seynhaeve, Piet Vandermersch, Katelijn Van Isacker, 
Sien Jacques, Andy Vandoorne, gemeenteraadsleden 
Geert Demeyere, algemeen directeur 

Afwezig:  
Verontschuldigd: Niels Lagae, gemeenteraadslid 

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 

Bevoegdheid » Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 § 3, 43 § 2, 15° en 253 § 1, 3°. 

Juridische grond » Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit. 

» Bijlage 5.1.4 van Vlarema waarin de minimum- en maximumgrenzen bepaald 
staan van de tarieven die de gemeenten moeten aanrekenen voor de 
inzameling van restafval en van sommige fracties van huishoudelijk afval. Voor 
restafval moeten de tarieven liggen tussen € 0,10 en € 0,30 per kg. 

» Artikel 26 van Vlarema bepaalt dat intergemeentelijke vereniging IVIO de 
gemeenten kan machtigen om de kosten van het beheer van huishoudelijk 
afval op de afvalproducenten te verhalen, ook als die kosten in de vorm van 
belastingen of retributies worden verhaald. 

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 12 februari 2015 betreffende 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 
2015-2019.  

» Brief van IVIO d.d. 24 mei 2018 betreffende nieuwe tarieven 
compostrecipiënten. 

Feiten, context en 
argumentatie 

» Voor het ophalen en verwerken van afval is ons bestuur aangesloten bij de 
opdrachthoudende vereniging IVIO. 

» Het gemeentebestuur Ledegem wil de kosten voor het ophalen en het 
verwerken van afval die door de gemeenschap worden betaald, terugdringen 
en wenst het aandeel dat de burger rechtstreeks in deze afvalfactuur dient te 
betalen, te verhogen, overeenkomstig het principe “de vervuiler betaalt”. 
Het gemeentebestuur wenst geen winst te maken met de verkoop van deze 
compostrecipiënten. 

» De ontvangsten en uitgaven van de gemeente dienen in evenwicht te blijven. 

Tussenkomsten » Schepen Greta Vandeputte geeft toelichting. 
» Raadslid Sien Jacques vraagt of er ook compostbakken zijn die op een 

appartement kunnen gebruikt worden. 
Schepen Greta Vandeputte antwoordt dat dit momenteel niet aangeboden 
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wordt, maar dat zij dit zal voorleggen aan IVIO. 
» Raadslid Caroline Seynhaeve vraagt of er wel voldoende gecommuniceerd 

wordt over deze mogelijkheden. 
Schepen Greta Vandeputte antwoordt dat dit jaarlijks aan bod komt in de 
gemeentelijke communicatie. 

Stemmen Met unanimiteit. 
Besluit De gemeenteraad beslist: 

Artikel 1  
De beslissing van de gemeenteraad van 12 februari 2015 betreffende 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 2015-
2019, op te heffen vanaf 1 januari 2019. 

 Artikel 2 
Met ingang van 1 januari 2019, ten behoeve van de gemeente, een retributie te 
vestigen voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en met 
huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en voor de verkoop van 
composteringsmateriaal. 

 Artikel 3 
» Het huishoudelijk afval en de met huishoudelijk vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen moeten worden aangeboden in zakken waarvan de prijs 
als volgt is vastgesteld  : 

Omschrijving Bedrag 

Per kleine gele restafvalzak (particulier) € 0,90 

Per grote gele restafvalzak (particulier) € 1,80 

Per blauwe PMD-zak van 60 liter € 0,15 

Per blauwe PMD-zak van 120 liter € 0,20 

» De verkoopprijs van composteringsmateriaal wordt als volgt vastgesteld : 

Omschrijving Bedrag 

Per compostvat (inclusief beluchtingsstok) € 28,00 

Per compostbak € 70,00 

Per bodemplaat € 13,30 

Per controleluik €   5,40 

Per aanbouwmodule € 52,00 

Per deksel €   8,00 

Per beluchtingsstok €   8,00  
 

 Artikel 4 
De gemeente geeft opdracht aan de intergemeentelijke vereniging IVIO te zorgen 
voor de verdeling van de restafvalzakken in het IVIO-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, de beluchtingsstok, bodemplaat, 
controleluik, deksel of aanbouwmodule. 

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

 Artikel 7 
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan: 
» dienst financiën: 1; 
» provinciegouverneur (digitaal): 1; 
» dienst grondgebiedszaken: 1; 
» aanvrager: 1. 
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Aldus beslist in de zitting van 13 december 2018 
get. Geert Demeyere  get. Bart Dochy 
Algemeen directeur  Burgemeester-voorzitter 

Voor eensluidend uittreksel 
   
 

 

 

Geert Demeyere 
Algemeen directeur 

 Bart Dochy 
Burgemeester-voorzitter 

 


