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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Technische dienst - Afdeting Gebouwen, Stedenbouw en Milieu - Vaststellen van het
retributiereglement G FT-inzameling.

Bevoegdheid

r Het decreet lokaal bestuur van 22.I2.2OI7, artikel 40 53 en 2g6, 9L, !"

Wetten en Reglementen

o Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafual zoals goedgekeurd door de
Vlaamse regering op 16.09.201-6 en zoals gewijzigd op 17.05.2019.

o Het decreet van 23.'J,2.2011 over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afualstoffen.
o Het besluit van de Vlaamse regering van 17.O2.2019 tot vaststelling van het Vlaams reglement

over het duurzaam beheervan materiaalkringlopen en afualstoffen (Vlarema) en de latere
wijzigingen.

Verwijzi ngsdocu menten

o Het gemeenteraadsbesluit van 28.1,I.2019 over het goedkeuren van de beheersoverdracht aan
IVM voor de GFT-inzameling.

o De brief van IVM van 18.06.2019 i.v.m. nieuw ophaalcontract restafual-GFT vanaf juni 2020.



a Het document 'ls er een (flinke) daling van het restafualcijfer haalbaar zonder gft-ophaling.

Enkele aandachtspunten voor de gemeenten'.

Verantwoording

. Door de gemeenteraad werd in zitting van 28 november 2019 beslist om GFT huis-aan=huis in te

zamelen.

e Voor de inzameling van GFT via containers dienen retributietarieven te worden vastgelegd.

Hiervoor worden retributiestickers verkocht. Bij elke ophaling van een container dient een sticker

aan de container worden bevestigd. Bij elke ophaling wordt de sticker verwijderd.

. De bedoeling is dat zoveel mogelijk inwoners het GFT-afual apart verwerken door

thuiscomposteren of deel te nemen aan de GFT-inzameling.

r Het is belangrijk dat de inzameling van het GFT-afual een lagere kostprijs heeft dan het restafual,

op die manier worden inwoners gestimuleerd om GFT selectief in te zamelen. IVM stelt voor de

G FT-inza meling volgende retributietarieven voor:

- I2O liter container: L,50 euro/ophaling

- 40 liter container: 0,50 euro/ophaling

o Een restafualzak van 60 liter kost L,5O eurof zak en een restafualzak van 30 liter kost 0,75

euro/zak. De voorgestelde retributietarieven voor GFT zijn goedkoper per volume-eenheid dan

de tarieven voor restafual.

r Naast de kost voor de ophaling van het GFT is er ook een kost verbonden aan de aankoop van de

GFT-containers. IVM stelt voor om deze te verkopen aan de inwoners voor een bedrag van 15

euro per container.
r De gemeente wil meewerken aan het uniformiseren van de tarieven voor afvalophaling en -

verwerking in de |VM-regio en daarom is het aangewezen om het voorstel van tarieven door IVM

te volgen.

Stemmen

Stemresultaat 1-3 ja-stemmen (Lieven Rummens, Phiiippe De Coninck, ServaasVan Eynde,
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2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, AxlVan Boven)
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BESLUIT

Artikell
Vanaf L januari 2020 en voor onbepaalde termijn wordt een retributie geheven op de verkoop van

containers voor de inzameling van groente-, fruit- en tuÍnafual (GFT). De retributie ten aanzien van de

inwoners wordt vastgelegd op 15 euro voor de aankoop van een GFT-container zowel voor een 120

liter container als voor een 40 liter container.

Art. 2
Vanaf l januari 2020 en voor onbepaalde termijn wordt ten behoeve van de gemeente een retributie

geheven op de verkoop van retributie stickers voor de inzameling van GFT-afval als volgt:

- Sticker voor een 120 liter GFT-container: 1,50 euro/ophaling

Sticker voor een 40 liter GFT-container: 0,50 euro/ophaling



Art.3
De handelaars en winkeliers die wensen GFT-stickers te verkopen worden verplicht de sticker te
verkopen aan de prijs zoals vastgelegd in dit besluit. Aan de handelaars wordt voor de verkoop van
de GFT stickers een commissie toegekend van 10%.

Art.4
De invordering van de retributie zal desgevallend gebeuren bij dwangbevel voor de niet-betwiste
niet-fiscale ontvangsten, zoals geregeld in artikel 777 van het decreet lokaal bestuur, en
overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtsprocedure voor de betwiste
niet-fisca le o ntva ngste n

Art.5
Dit besluit wordt bekengemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over het
lokaal bestuur van 22.12.2017 .

Art.6
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.

Art.7
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen,
Gouvernementstraat 1,9000 Gent, aan OVAM, Stationsstraat 11"0, 2800 Mechelen en aan lVM, Sint-
Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo.
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