Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Tielt

Uittreksel uit de notulen van
de gemeenteraad
Vergadering van 25 november 2013

Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter;
De heer Paul Lambrecht, mevrouwen Greet Dewitte, Annick Debonné en de heren
Chris Marreel en Peter Gelaude, schepenen
Mevrouwen Mieke Serry, Linda Deman-Vanmaele, de heer Bart Verhelle, mevrouwen
Kaat De Waele, Charlotte Van Hauwaert, Sara Defreyne, de heren Thomas Cloet,
Stijn Vandenhende, Godfried Bovijn, Koen Berton en Robin Vandenberghe,
raadsleden;
De heer Geert Mahieu, gemeentesecretaris.
Betreft: Financiën - retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en met
huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
De gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet, inz. art. 42 en art. 253;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op Vlarema dat in de bijlage 5.1.4 de minimum- en maximumgrenzen van de tarieven bepaalt 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 euro per kg;
Overwegende dat ons bestuur aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging I.V.I.O. voor het
ophalen en verwerken van afval;
Overwegende dat binnen de intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. een ondernemingsplan 2013-2018 is
opgemaakt waarbij bepaalde opties worden genomen, zo onder meer verhoging van de prijs van de
restafvalzak;
Gelet op de goedkeuring van het ondernemingsplan in de raad van bestuur van I.V.I.O. 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
afvalfactuur dient te betalen wenst te verhogen, overeenkomstig het principe ‘de vervuiler betaalt’;
Gelet op de voorafgaande besprekingen tussen I.V.I.O. 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 gemeenten de intergemeentelijke vereniging
I.V.I.O. 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;
Gehoord de toelichting van schepen Paul Lambrecht;
Gehoord de tussenkomst van raadslid Koen Berton, namens Groep 2012 waarbij hij stelt dat:
- het hier om een prijsstijging gaat van 20 %.
- het een zeer asociale maatregel is
- het kleven van stickers is echt pezeweven. Kon deze kost niet gebufferd worden

- Het zwerfvuill zal toenemen want de psychologische barrière is bereikt bij de burger.
Daarnaast vraagt groep 2012 dat het bestuur bij de invoering van het BBC onderzoekt of er een
tegemoetkoming kan voor de kwetsbare groepen en/of kinderopvangen. Dit zou bijvoorbeeld
kunnen door het gratis ter beschikking stellen van een aantal vuilniszakken.
Gelet op het antwoord van schepen Paul Lambrecht en zijn oproep aan Groep 2012 om hun grieven
rechtstreeks over te maken aan I.V.I.O.;
Na beraadslaging;
Besluit: met zeventien stemmen j en geen stemmen nee of onthoudingen.
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2014 is een retributie verschuldigd voor het ophalen en verwerken van
huishoudelijk en met huishoudelijk vergelijkbare afvalstoffen.
Artikel 2
Het afval moet worden aangeboden in zakken waarvan de prijs is vastgesteld als volgt:
- kleine gele restafvalzak (particulier)
€ 0,90
- grote gele restafvalzak (particulier) € 1,80
- grote grijze restafvalzak (K)KMO’s € 1,80
- grote blauwe PMD zak
€ 0,15
Artikel 3
De gemeente geeft opdracht aan de intergemeentelijke vereniging I.V.I.O. te zorgen voor de verdeling
van de restafvalzakken in het I.V.I.O. werkingsgebied. De burgers bevoorraden zich bij de
verdeelpunten, aangeduid door de gemeente in overleg met de intergemeentelijke vereniging I.V.I.O.
Artikel 4
De retributie wordt contant ingevorderd tegen afgifte van de betreffende zakken.
Artikel 5
De gemeente machtigt de opdrachthoudende vereniging I.V.I.O. om de retributie-inkomsten,
verschuldigd voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, te innen.
Artikel 6 - Overgangsmaatregel
§1: Tot de uitputting van de voorraad mogen de oude modellen “grote rode en zwarte” restafvalzakken
met het opschrift I.V.I.O. verder worden gebruikt mits ze voorzien zijn van een door I.V.I.O. ter
beschikking gestelde sticker met een totale waarde van € 0,30.
§2: Hetzelfde geldt voor het oude model “kleine rode” restafvalzak met het opschrift I.V.I.O. die verder
mag worden gebruikt mits ze voorzien zijn van één door I.V.I.O. ter beschikking gestelde halve sticker
ter waarde van € 0,15.
Artikel 7: Dit retributiereglement vervangt de voorgaande retributiereglementen betreffende ophaling en
verwerking van huishoudelijk afval.
Namens de gemeenteraad:
De gemeentesecretaris,
(get.) Geert Mahieu.

De burgemeester-voorzitter,
(get.) Ivan Delaere.
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