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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD

Zitting van 30 december 2019

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, 
Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker, 
Andy Vandoorne, Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, 
Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd:

Vaststellen van het reglement over sociale correcties op het reglement over een retributie 
voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en met huishoudelijk afval 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en de verkoop van composteringsmateriaal

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 4 september 2017 betreffende het 

gemeentelijk reglement inzake sociale correcties op het gemeentelijk 
reglement voor een retributie voor het ophalen en verwerken van huisvuil.

Feiten, context en 
argumentatie

» Het is wenselijk om het reglement aan te passen en te verduidelijken.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1
Het reglement over sociale correcties op het reglement over een retributie voor 
het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en met huishoudelijk afval 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en de verkoop van composteringsmateriaal, vast 
te stellen.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020. Op dat ogenblik wordt het 
bestaande reglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 september 
2017, opgeheven.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst welzijn: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met 

vermelding van de publicatiedatum.
» dienst welzijn: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst welzijn: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» financieel directeur: 1.

REGLEMENT OVER SOCIALE CORRECTIES OP HET REGLEMENT OVER EEN 
RETRIBUTIE VOOR HET OPHALEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL 
EN MET HUISHOUDELIJK AFVAL VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN EN DE 
VERKOOP VAN COMPOSTERINGSMATERIAAL
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Artikel 1
De gerechtigde moet gedomicilieerd zijn in Ledegem.

Artikel 2 
§ 1. Er worden jaarlijks één pak van tien huisvuilzakken voor restafval van zestig 
liter of twee pakken van tien huisvuilzakken voor restafval van dertig liter gratis 
ter beschikking gesteld voor personen met het statuut verhoogde 
tegemoetkoming, toegekend door de mutualiteit. 
§ 2. Voor de toepassing van dit artikel worden er maximaal twee pakken van 
zestig liter of vier pakken van dertig liter per domicilieadres afgeleverd.

Artikel 3 
§ 1. ledere onderstaande categorie heeft jaarlijks recht op één pak van tien 
huisvuilzakken voor restafval van zestig liter of twee pakken van tien 
huisvuilzakken voor restafval van dertig liter.
§ 2. Volgende categorieën komen in aanmerking:

 Kinderen met recht op verhoogde kinderbijslag die vier punten 
toegekend werden in de eerste pijler;

 Mensen met het statuut verlengde minderjarigheid;
 Gezinnen met drie kinderen ten laste;
 Onthaalouders erkend door de gemeente Ledegem;
 Mensen die door medische redenen extra wegwerpmateriaal hebben, in 

het bijzonder:
o Ongeneeslijke incontinentie;
o Stomapatiënten;
o Nierdialyse thuis.

 Het college van burgemeester en schepenen kan uitzonderlijk andere 
medische redenen aanvaarden, mits gemotiveerd doktersadvies.

Artikel 4
De pakken vuilniszakken waarop men recht heeft op basis van artikel 2 en 3 
kunnen gecumuleerd worden.

Artikel 5 
Volgende categorieën hebben nooit recht op de gratis huisvuilzakken, ook al 
voldoen ze aan één of meerdere voorwaarden, aangezien zij gebruik kunnen 
maken van een afvalcontainer:

 Bewoners van het woonzorgcentrum Rustenhove;
 Bewoners van de assistentiewoningen in Ledegem.

Artikel 6
§ 1. De voorwaarden moeten bewezen worden aan de hand van een medisch 
attest (arts, klever mutualiteit, FOD, ...). 
§ 2. Er wordt door de aanvrager een verklaring ondertekend dat de gemeente de 
mutualiteit mag contacteren om de juistheid van de gegevens te bevragen. 

Artikel 7
De rol(len) moeten afgehaald worden binnen het jaar waarop de toekenning 
betrekking heeft aan het centraal onthaal. Zij kunnen niet bekomen worden in de 
andere verkooppunten.
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get. Marijn De Vos get. Bart Dochy
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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Handtekening(en) 
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