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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
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Aanwezig: Hugo Simoens, Voorzitter

Theo Francken, Burgemeester
Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Schepenen

Pieter Verheyden, Raadslid
An Wouters, Geert Bovyn, Schepenen
Raf De Canck, Martine Adams, Tom De Winter - Pieters, Ellen Lammens, Jo Pierson, Werner Boullart,
Liesbeth Smeyers, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Pascale Alaerts, lvan Vanderzeypen, Gilberte
Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Benny Van Goethem, Leden
Klaas Gutschoven, Algemeen directeur

Retrlbutle op de verkoop van composteerbakken
Classificatiecode: 484.28 Retributies

Felten en context
ln het verleden konden inwoners reeds compostbakelementen bij de gemeente aankopen maar
omdat de firma de elementen niet meer kon aanleveren moest de gemeente op zoek naar een
andere leverancier.
Tijdens de gemeenteraad van 26 september 2018 besliste de gemeenteraad om via samenaankoop
georganiseerd door EcoWerf compostbakken aan te kopen.
Deze compostbakken zijn nu uitverkocht.
Via een nieuwe samenaankoop georganiseerd door EcoWerf konden er nieuwe bakken worden
besteld. De kostprijs van deze nieuwe bakken bedraagt 66,00 euro (excl.btw) of 79,86 euro (incl.btw).
Het is belangrijk om composteerbakken te koop aan te bieden. Zo wordt het thuiscomposteren
bevorderd en verlaagt het GFT-aanbod, waardoor ook de werkingskosten van GFT, aangerekend door
EcoWerf, dalen,
Jurldische gronden
Decreet Lokaal Bestuur;
Het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2018 betreffende de retributie op de verkoop
van composteerbakken;
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 september 2020 betreffende de

verkoopprijs per composteerbak;

Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Besluit

Artlkel 1. De gemeenteraad keurt hiernavolgend retributiereglement op de verkoop van
com posteerbakken goed

:

l

Vanaf 1 december 2020 wordt een retributie geheven op de verkoop van
composteerbakken.
" Artikel

Art.2. Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 80,00 euro per compostbak.
Art.3. De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs."
Art.2. De gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2018 betreffende de retributie op de verkoop
van composteerbakken wordt opgeheven met ingang van 1 december 2020.
Art.3. Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikels 285,286 en 287 van het
Decreet Lokaal Bestuur van22 december 2017.
Art.4. Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.

Namens de gemeenteraad:
De Algemeen directeur,

De Voorzitter,

Klaas Gutschoven

Hugo Simoens

Voor éénsluidend afschrift,
Lubbeek, 28 oktober 2020

De Algemeen directeur,

Klaas Gutschoven

De Voorzitter,

Simoens
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