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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 30 MEI2018

Aanwezig: Marina Stas, voorzitter,
Tania Roskams, waarnemend burgemeester,
Paul Duerinckx, Gilberte Muls, Davy Suffeleers, Jo Pierson, Geert Bovyn en Hugo Simoens,
schepenen,
Theo Francken, Raf De Canck, Tom De Winter-Pieters, Ellen Lammens, Herman Vangilbergen, Andries
Hofkens, Walter Vangoidsenhoven, Werner Boullart, Alfons Creuwels, lvan Vanderzeypen, Pascale
Alaerts, Jan Van Brusselt, Daan Wij, Georges Ons en Joseph Wierinckx, raadsleden,
Johan Geens, algemeen directeur,
Afwezig met kennisgeving: Hedwig Verbeke, raadslid,
Afwezig: Freddy Vra nckx, raadslid,

Openbare zitting

Retributiereglement : Ecowerf - tarifering selectieve inzameling van landbouwfolies
484.28 - Retributies
Fina nciën
De gemeenteraad;

Feiten en context
Door de inzameling van landbouwfolies wordt aan de landbouwers het teken gegeven dat
landbouwfolie opnieuw kan verwerkt worden.
Landbouwers moeten zelf geen oplossing zoeken om de landbouwfolies te verwijderen.
Door de inzameling van landbouwfolies wordt het storten van deze folies vermeden.
Wegens het niet correct aanleveren van de folies in 2017 werden de tarieven aangepast voor 2018:
20L7

20L8

92,57 euro
99,23 euro

92,57 euro

99,23 euro

1OL,7L

36,66 euro

t67,80

Minimum aantal: 5 containers van

6,00 euro

euro
6,00 euro

t20 1,240
Minimum aantal: 3 containers van

37,02 euro

37,02 euro

Vergelijking prijzen:
Huur container:
Transport:

Plaatsen 1 container

101,7t
eu

l

Weghalen

container

eu

Verwerking

Huur

en

tra ns port

minicontainers

ro
ro

I

1.100

I

é

3?10 l-ubbeek - tel.0164?9700 - fax0l^64797A1 - lnfo@lubbeek.be - www.lubbeêk.be
Openingsuren gemeêntehuis - èike werkdag van 8u30 tot 11u55 - d¡nsdãg en woensdag van 12u30 tot 16[ - donder.iagãvond vãn 17u30 tot 19u45

riêmeenteLÍbbeek

-

oellenberg16

-

€,

Retr¡but¡ereglement : Ecowerf - tar¡fering select¡eve ¡nzameling van landbouwfolies

2/3

Voorrijkost indien extra

rit voor

75,00 euro
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37L,22
eu ro

lediging
Algemeen totaal
Laat de inzamelactie doorgaan in overleg met EcoWerf

Juridische gronden
Besluit gemeenteraad van 25 maart2O\5
Besluit college van burgemeester en schepenen van 23 april 2018
Advies commissie
Gunstig advies van de commissie bestuurs- en beleidszaken, financiën, vrije tijd, welzijn,
burgerzaken, leefomgeving en onderwijs op 15 mei 20L8.
Financieel
Geen fina nciële gevolgen.

Besluit

Artikel 1: Met ingang van 4 juni 2018 wordt de retributie aangepast voor het ter inzameling en
verwerking aanbieden van land- en tuinbouwfolie op het containerpark van 0,08 euro/kg naar O,\7
euro/kg.

Art.2. De retributie is verschuldigd in functie van de fractie en het gewogen gewicht van de
aangeboden afvalstof op het containerpark.
Art.3.De retributie in functie van het gewicht van de ter inzameling en verwerking aangeboden
afvalstof bedraagt:

Diffar Gewichts

rk

Retributie

Fractie

O,I7 €lke
Land- en tuinbouwfolie
gewichtspark
verschuldigd
door de land- tuinbouwer die de landis
de
retributie
Art.4. Bij een Diffar
en tuinbouwfolie aanbiedt en is betaalbaar, na gewichtsbepaling, met de betaalkaart.(Bancontact ).
Art.s. Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en of gestolen toegangsbadge wordt een
retributie gevraagd van 5,00 euro
Art.6. Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit besluit.
Art.7. Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.
Art.8. Afschrift van huidige beslissing wordt, voor administratief gevolg, verzonden aan de heer
gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.
Uitslag der stemming:
Stemmen ja 22Tania Roskams, Paul Duerinckx, Gilberte Muls, Davy Suffeleers, Jo Pierson, Geert
Bovyn, Theo Francken, Raf De Canck, Tom De Winter-Pieters, Ellen Lammens, Herman Vangilbergen,
Andries Hofkens, Walter Vangoidsenhoven, Werner Boullart, Alfons Creuwels, lvan Vanderzeypen,
Pascale Alaerts, Jan Van Brusselt, Daan Wij, Georges Ons, Marina Stas en Joseph Wierinckx.
Bijlagen
- CBS_van_23-04-20L8_1100---Uittreksel-in-pdf-Besluit-lnzameling-land_e n_tu in bouwfolies_20 L8_-_afged. P D F
- GR landbouwfolies_00L.pdf

- Land bouwfolie_acceptatievoorwaarden. pdf
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- Off_LU K_20180413_La nd bouwfolie.xlsx
- Ve rgel'rjking pr'rjze n.docx

Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
get. Johan Geens

De

voorzitter,

get. Marina Stas
Voor eensluidend uittreksel
Afgeleverd: 4 juni 2018

De algemeen directeur,

De

voorzitter,

Marina Stas
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