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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 een retributie voor de ophaling van groot huisvuil 
(grofvuil) en groot elektrisch materiaal

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Decreet Lokaal Bestuur.

» Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de coördinatie van de 
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de gemeenteraad van 13 december 2012 houdende vaststellen 
van een gemeentelijk reglement voor een retributie voor de ophaling van 
groot huisvuil (grof vuil) en groot elektrisch materiaal, aanslagjaar 2013-2019. 

Feiten, context en
argumentatie

» Het is wenselijk om voor de vermelde diensten een vergoeding aan te 
rekenen die in verhouding staat tot de kostprijs van de verleende dienst.

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

» Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen, behalve dat dit reglement voortaan van 
onbepaalde duur is.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De gemeenteraad beslist:

Artikel 1 
Het reglement over een retributie voor de ophaling van groot huisvuil (grofvuil) 
en groot elektrisch materiaal, vast te stellen.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020. 
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst financiën: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met 

vermelding van de publicatiedatum.
» dienst financiën: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst financiën: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst grondgebiedszaken: 1;
» financieel directeur: 1;
» IVIO: 1.
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REGLEMENT OVER EEN RETRIBUTIE VOOR DE OPHALING VAN GROOT HUISVUIL 
(GROFVUIL) EN GROOT ELEKTRISCH MATERIAAL

Artikel 1
De gemeente vestigt een retributie voor de ophaling van groot huisvuil (grofvuil) 
en groot elektrisch materiaal.

Artikel 2
De retributie is verschuldigd vanaf de tweede ophaling per jaar van grofvuil en 
groot elektrisch materiaal. Dit systeem houdt in dat inwoners die dat wensen, 
bepaalde voorwerpen of materialen van grofvuil en elektrisch en elektronisch 
materiaal (AEEA) kunnen laten ophalen. De inwoners dienen de vraag te stellen 
aan IVIO of aan de gemeente volgens de bepalingen van de algemene 
politieverordening.

Artikel 3
Voor de ophaalbeurt op afroep moeten volgende retributies worden betaald, met 
een minimum van € 30,00 per ophaling:

Omschrijving Bedrag
Ophaling van grofvuil tot 1m³ € 30,00
Ophaling van grofvuil tot 2m³ € 60,00
Ophaling van grofvuil tot 3m³ € 90,00
Ophaling van grofvuil tot 4m³ € 120,00
Ophaling van groot elektrisch materiaal € 10,00

Artikel 4
De intergemeentelijke vereniging IVIO zorgt ervoor dat de retributie-inkomsten, 
verschuldigd voor het ophalen van grofvuil en groot elektrisch materiaal, worden 
overgemaakt aan de gemeente. 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 afhaling.

Artikel 5
De retributie moet voor de ophaling contant in de kantoren van IVIO ofwel mits 
overschrijving vooraf worden betaald.

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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