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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 21 DECEMBER 2016
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Aanwezig: Marina Stas, voorzitter,
Tania Roskams, waarnemend burgemeester,
Paul Duerinckx, Gilberte Muls, Davy Suffeleers, Jo Pierson, Geert Bovyn en Hugo Simoens,
schepenen,
Raf De Canck, Tom De Winter-Pieters, Katrien Stroobants, Ellen Lammens, Herman Vangilbergen,
Andries Hofkens, Walter Vangoidsenhoven, Werner Boullart, Alfons Creuwels, Freddy Vranckx, lvan
Vanderzeypen, Pascale Alaerts, Jan Van Brusselt, Daan Wij en Georges Ons, raadsleden,
Johan Geens, secretaris,
Afwezig: Theo Francken, raadslid,

Openbare zitting

Retributiereglement voor de door bedrijven ter inzameling en verwerking aangeboden oud
pap¡er en karton qua volume vergelijkbaar met dat van gez¡nnen
484.727 - Ophalen van huisvuil en gelijkaardige afval
Fina ncitln
De gemeenteraad;

Feiten en context
Met ingang van L9 november 2003 deed de gemeente een beheersoverdracht aan EcoWerf voor de
inzameling en verwerking van oud papier en karton.
Het volume dat bedrijven aanbieden moet vergelijkbaar zijn met het door particulieren aangeboden
oud papier en karton.
Het vergelijkbare papier en karton wordt mee opgehaald door EcoWerf in de maandelijkse ronde
voor inzameling van papier/karton van huishoudens.
Vanaf L januari 2017 biedt Ecowerf aan de bedrijven de mogelijkheid om hun oud papier en karton
aan te bieden in maximaal twee containers van 1.100 liter.
De kosten voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen wegen zwaar door op de gemeentelijke
financiën.
De gemeentelijke inkomsten en uitgaven dienen in evenwicht te zijn.
EcoWerf stelt voor om volgende tarieven te hanteren: het bedrijf betaalt 7,O7 euro per maand voor
het gebruik van de container (maximum twee). Hierin is het gebruik en het onderhoud van de
container vervat.
Deze retributie wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en het volume of het gewicht van de
aa ngeboden afva lstoffen.
De invoering van dergelijke retributie laat de gemeente toe om het principe "de vervuiler" betaalt
toe te passen.
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De bedrijven hebben de vrije keuze om hun oud papier en karton aan hogervermelde modaliteiten
en condities aan te bieden aan EcoWerf waarmee ze dan een contract afsluiten dan wel aan een
privé-inza melaa r.

Juridische gronden
De nieuwe gemeentewet
Het gemeentedecreet
De wet van 29 juli 1991
De uitd rukkelijke motivering van bestuu rsbeslissingen

Het decreet van 28 april L993
Regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten
Het decreet van 23 december 201L
Het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen.

Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012
Vaststelling van het reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA), meer bepaald op artikel 4.3.2. dat bedrijven verplicht oud papier en karton
gescheiden aan te bieden.

Financieel
Geen financiële gevolgen.

Besluit

Artikel 1. Met ingang van L januari 2017 wordt een retributie geheven op het aanbieden van oud
papier en karton door bedrijven die daarvoor een contract afsloten met EcoWerf.
Art.2, De retributie bedraagt 7,07 euro per 1.100 liter container per maand.
Art. 3. De retributie op het aanbieden van oud papier en karton is verschuldigd door het bedrijf
ove ree

Art.4.

n komstig d e fa ctu u rvoorwaa rd e n va n EcoWerf .
De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen

met de uitvoering van dit

besluit.

Art.S. Deze beslissing

is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals geregeld door het

gemeentedecreet.
Uitslae der stemminÊ:
Stemmen ja: 14 Tania Roskams, Paul Duerinckx, Gilberte Muls, Davy Suffeleers, Jo Pierson, Geert
Bovyn, Raf De Canck, Tom De Winter-Pieters, Katrien Stroobants, Ellen Lammens, Herman
Vangilbergen, Andries Hofkens, Walter Vangoidsenhoven en Marina Stas,
Onthouden zich: 8 Werner Boullart, Alfons Creuwels, Freddy Vranckx, lvan Vanderzeypen, Pascale
Alaerts, Jan Van Brusselt, Daan Wij en Georges Ons.
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Namens de gemeenteraad
De secretaris,
get. Johan Geens

De

voorzitter,

get. Marina Stas
Voor eensluidend uittreksel
Afgeleverd: 22 december 2016
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