TOELICHTENDE NOTA VAN DE GEMEENTERAAD van 26 FEBRUARI 2018
Goedkeuri ng van het verslag van de vorige vergadering

1.

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.

Besluit:
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Open baar
Delaere Ivan, Burge mee ster-voorzitter
Personeel

2.

Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel - goedkeuring aanpassing

Aanleiding
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is aan een volgende aanpassing toe, enerzijds
dient deze aangepast te worden aan de gemaakte opmerkingen van toezicht naar aanleiding van de
aanpassingen van 19 december 2016 en anderzijds aan de gewijzigde wetgeving.
Regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en
het provinciepersoneel alsook enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en
de ontvanger van de openbare centra voor voor maatschappelijk welzijn en de wijziging bij besluit
van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen.
Context en argumentatie
In de RPR werden enkele kleine wettelijke wijzigingen aan de thematische loopbaanonderbrekingen
en het zorgkrediet. Het gaat onder meer om :
- tijdskrediet voor pleegzorg en pleegvoogdij
- palliatief verlof tweemaal verlengbaar met een maand
- definitie aanverwanten bij verzorging zwaar ziek gezins- en familielid
Ook werden de uitsluitingen/gunsten in het kader van het zorgkrediet duidelijker omschreven.
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verleende een gunstig advies op de RPR op 12
februari 2018.
De aanpassing werd besproken op het Bijzonder Onderhandelingscomité van 15 december 2017.
Het managementsteam verleend eveneens een gunstig advies.
Financiële impact
Niet van toepassing
Besluit:
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt hervastgesteld. De huidige
rechtspositieregeling vervangt integraal de versie van 19 december 2016.

Veiligheid
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3.

Goedkeuring formele engagementsverklaring eerstelijnszone regio Tielt

Aanleiding
Bij e-mail van 18 december 2017 van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Centraal West-Vlaanderen,
H. Spilleboutdreef 34, 8800 Roeselare werd ons, als verplichte partner, gevraagd de
engagementsverklaring te ondertekenen voor de eerstelijnszone regio Tielt.

Regelgeving
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het laatst gewijzigd bij decreet van 24 februari 2017.
Decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking, het laatste gewijzigd bij
decreet van 13 mei 2016.
Context en argumentatie
De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse
netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor
de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de
reorganisatie van de eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject zowel
voor burger als professional.
Het totaal aantal inwoners van een eerstelijnszorgzone omvat tussen de 75.000 en 125.000.
Vanuit de Interlokale Vereniging Associatie Midwest wordt voorgesteld om een zone te vormen
bestaande uit Oostrozebeke, Dentergem, Meulebeke, Tielt, Pittem, Ruiselede en Wingene. Deze
zone telt 73.752 inwoners, dergelijke afwijking is aanvaardbaar. Dit wordt gevolgd door de verplichte
partners. Verplichte partners zijn onder andere de gemeentebesturen en de woonzorgcentra.
De gemeenteraad moet zich definitief uitspreken via de engagementsverklaring.
Financiële impact
Niet van toepassing.
Besluit:
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanvraag voor de eerstelijnszone regio Tielt. De formele
engagementsverklaring bij de aanvraag van de eerstelijnszone wordt door de gemeenteraad
onderschreven.
Lambrecht Pa ul, Eerste s che pen
Milieu e n natuur

4.

Statiegeldalliantie - deelname

Context en argumentatie
Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een
aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor
zo’n 40 procent van het zwerfafval.
Mens en dier
Meer dan drie op de vier Nederlanders en Belgen stoort zich mateloos aan vervuilde straten en
blikjes en flesjes in de natuur. Het ziet er vies uit én het veroorzaakt dierenleed. Koeien en andere
landdieren worden ziek of sterven als stukjes blik en plastic in hun voedsel terecht komen.
Kosten
De totale kosten van het zwerfvuilbeleid in Nederland liggen op circa 250 miljoen euro per jaar
(15,10 euro jaarlijks per inwoner). In Vlaanderen worden de kosten van het voorkomen, opruimen en
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verwerken van zwerfafval in de openbare ruimte in 2015 op ongeveer 155,4 miljoen euro geschat (24
euro per inwoner jaarlijks). Deze kosten worden voor 90 procent door lokale besturen gemaakt.
Ook worden miljoenen euro’s door overheden en bedrijven aan communicatiecampagnes,
opruimacties (clean ups) en extra afvalbakken besteed. Dit alles zonder structureel resultaat: onze
straten, stranden, wateren en natuurgebieden blijven vervuild.
Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Daardoor:
• blijven straten, bermen en stranden vrij van plastic flesjes en blikjes;
• verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed;
• besparen lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen
euro’s aan opruimkosten van zwerfafval;
• recyclen we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Dat levert ruim twee keer zoveel
geld op per kilo gerecycled materiaal en de hoge ambities op het gebied van circulaire
economie kunnen hierdoor realiteit worden;
• gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder
CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.
Hoe werkt het statiegeldsysteem voor de consument?
Het principe van statiegeld is eenvoudig: bovenop de prijs van een plastic fles of blikje betaal je
bijvoorbeeld 0,25 euro statiegeld. Die 0,25 euro krijg je volledig terug op het moment dat je de lege
verpakking via een automaat of winkelbalie terugbrengt. Statiegeld is dus geen belasting: wie zijn
flesje of blikje netjes terugbrengt betaalt helemaal niets extra’s. Na inleveren gaat de verpakking het
recyclingproces in om opnieuw in de productie van plastic flessen en blikjes te worden gebruikt.
De partners van de Statiegeldalliantie willen:
• een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door
plastic flessen en blikjes;
• een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en
lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken;
• een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.
De Statiegeldalliantie vraagt:
• aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot blikjes en
alle grote én kleine PET-flessen in Nederland.
• aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië om het
statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018.
Mogelijke kanttekeningen
• Een statiegeldsystem genereert opnieuw veel en extra transport.
• Vooral handelaars zien het vaak niet zitten om een extra inzamelsysteem en -opslagruimte te
voorzien in hun winkelruimte en bovendien is het vaak gewoon niet mogelijk. Maar als ze
geen ruimte voorzien zal ook de verkoop van drank in hun zaak erg dalen. Voor KMO's wordt
het dus moeilijker concurreren met grote spelers op de markt.
• Bovendien wordt naast de PMD-inzameling een tweede parallel inzamelcircuit in het leven
geroepen die performantie van beide systemen in gedrang zou kunnen brengen.
• Een statiegeldsysteem duurder dan een PMD-inzameling, en dat zal uiteindelijk ergens
doorgerekend worden aan de consument.

Er zijn reeds 36 aangesloten Vlaamse gemeenten. IVIO neemt hierover geen standpunt in, het
behoort toe tot de autonome gemeentelijke bevoegdheid.
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De gemeente is natuurlijk niet verplicht om zijn aan te sluiten bij de alliantie die toch vooral als
drukkingsgroep wordt aanzien. De gemeente kan ook de minister per brief vragen om een
statiegeldsysteem te voorzien, zonder zich daarvoor aan te sluiten bij de alliantie.
Meer info is terug te vinden op de site van de statiegeldalliantie.
Financiële impact
Het betreft een symbolische deelname die geen financiële gevolgen heeft.
Besluit:
Enig artikel
De gemeenteraad verleent goedkeuring tot deelname van de gemeente Pittem aan de
Statiegeldalliantie.
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