G

EMEENTE

E NEDE

^ffi

Gemeenteraadszitting va n 28. 1 t.20L9

Aanwezig
Lieven Rummens

voorzitter gemeenteraad
Philippe De Coninck
Burgemeester
Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé

Schepenen
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Dominique Buysse, Remi
Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, DieterVercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert

Geldhol Lieve Goethals, DimitriVan Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, AxlVan Boven
Gemeenteraadsleden
Frederik Willems
Algemeen directeur

Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting
Technische dienst - Afdeling Wegen en verkeer - Vaststellen van het subsidiereglement op het
plaatsen van IBA's {individuele systemen voor behandeling van afualwaters}.

Bevoegdheid

o

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikels 40 en 41

Wetten en Reglementen

r
r
r
o
r
e

Artikel 170 S 4 van de Grondwet.
De wet van 29.O7.1991. betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
en latere wijzigingen.
Het decreet van 26.O3.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De Europese kaderrichtlijn Water van 22.12.2000 welke tot doel stelt om de watervoorraden, de
waterbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving veilig te stellen.
Het decreet van 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 .IL2015 tot uitvoering van het decreet van
25.04.201,4.

o
e

Het besluit van de Vlaamse Regering van 01.06.1995 betreffende de algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM ll) en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10.03.2006 betreffende de vaststelling van de regels
voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de

vaststelling van de zoneringsplannen.

.

Het ministerieel besluit van 24.O6.2008 betreffendè de vaststelling van het zoneringsplan van de

gemeente Assenede.

o

Het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28.05.2010 en t7.O2.2OI2.

r

Het besluit van de Vlaamse Regering van 08.04.201-1- houdende het algemeen
waterverkoopreglement, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van06.L2.2013 en
05.02.2016, waardoor sinds 01.07.20L1 een keuring voor de privéwaterafuoer verplicht is in de
volgende gevallen

:

- voor de eerste ingebruikname

- bij belangrijke wijzigingen
- na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid op verzoek van de exploitant
- bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domeÍn.

r

Het besluit van de Vlaamse Regering van 28.06.2011 betreffende de keuring van binnen-

installaties en de privéwaterafuoeren.
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Het ministerieel besluit van 20.08.2012 tpt vaststelling van de code van de goede praktijk voor
het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 05.07.2013 houdende vaststelling van een gewestelijke

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afualwater en hemelwater.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 18.12.2015 houdende de vaststelling van de
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2OL6-202U, met inbegrip van het
maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en
de gebiedsdekkende uitvoeringspla nnen.

Verwijzingsdocu menten

r

Het gemeenteraadsbesluit van2t.L2.2006 betreffende de goedkeuring van de overeenkomst
tussen de gemeente Assenede en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
overeenkomstig art.6 par.3 van het decreet van24.O5.2002 betreffende water bestemd voor
menselijke aanwending :
- vaststelling van een bijdrage voor de opvang en het transport van afualwater.
- vaststelling bijdrage voor de eigen waterwinners.

- goed keu re n machtiging sche pencollege

e
r

tot ondertekening overee n komst'

Het gemeenteraadsbesluit van 22.'J.L.2007 betreffende het goedkeuren van de overeenkomst
met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening in het kader van de uitbouw, het beheer

en het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel te Assenede.
Het gemeenteraadsbesluit van 31.03.20L1 betreffende het collectief plaatsen, beheren en
onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afualwater en de
goedkeuring van het reglement voor het plaatsen, beheren en onderhouden van individuele
behandelingsinsta llaties voor huishoudelijk afualwater.

Verantwoording

o
r

Overwegende dat er in gemeente Assenede, volgens het zonderingsplan, nog circa 407 IBA's
(individueel systeem voor behandeling van afualwaters) moeten geplaats worden.
Overwegende dat via het huidig reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 31.03.201L, de
IBA's geplaatst worden door de gemeente Assenede en de bewoners een bijdrage leveren van

€2.L7O incl. BTW. Overwegende dat de gemeente Assenede, rekening houdend met de subsidies

van de Vlaamse Milieumaatschappij, de overige kosten en de kosten van het jaarlijks onderhoud
draagt.
a

Overwegende dat het plaatsen en onderhouden van de IBA's volgens het reglement,
goedgekeurd in de gemeenteraad van 3L.O3.2OL1, financieel niet haalbaar is voor de gemeente
Assenede.

a

Overwegende dat de gemeente Assenede het reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van
3t.03.2OI7, voor het plaatsen van IBA wenst op te heffen en een éénmalige subsidie van 40%
van de op factuur bewezen kosten voor levering en plaatsing van een individueel systeem voor
behandeling van afualwaters (lBA) met een maximum van € 1.500 wil geven.

Tussenkomst

o

Anders stelt vast dat de raming voor de totale kost voor installatie van een IBA ongeveer 9.800
euro is. De aansluiting kost voor de inwoners ongeveer 2.200 euro. De gemeente kwam tussen

voor ongeveer 7.600 euro. Met dit nieuwe reglement komt de gemeente maar tussen voor 1.500
euro. Waar is het gelijkheidsprincipe tussen inwoners.die een IBA moeten installeren en
inwoners die kunnen aansluiten op de riolering. De factuur wordt hier doorgeschoven naar de
burger die ongeveer 6.000 euro extra gaan moeten betalen voor een lBA. Op het moment dat de
meeste mensen daar gebouwd hebben was er nog geen sprake van zoneringsplannen. in het
volgend punt op de agenda van de gemeenteraad worden retributies voorgesteld voor inwoners
die niet correct aansluiten op het rioleringsstelsel. Maar ondanks de voorziene
rioleringsprojecten in het volgend meerjarenplan slaagt de gemeente er zelf niet in een
voldoende rioleringsgraad te bereiken. De gemeente zou eigenlijk het voorbeeld moeten geven
in plaats van retributies op te leggen aan de inwoners. Anders wil daarom via een amendement
een tegenvoorstel indienen. Het volgende amendement wordt conform het huishoudelijk
reglement schriftelijk ingediend bij de algemeen directeur : "Met ingang van l januari 2020 en
binnen de perken van de jaarlijkse begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het
college van burgemeester en schepenen een premie van 90% van de op de factuur bewezen
kosten voor levering en plaatsing van een individueel systeem voor behandeling van afualwaters
(lBA) met een maximum van 7.000 euro." Het college van burgemeester en schepenen
antwoordt dat we die financiële ruimte niet hebben omdat we onvoldoende middelen krijgen
van de hogere overheid om te investeren in riolering. ln principe zou de gemeente PV kunnen
laten opmaken voor milieuovertredingen, maar tot nu toe is dat niet gedaan. Anders verwijst
naar de extra middelen van ongeveer 2,4 miljoen euro die de gemeente zal krijgen in het kader
van "open ruimte". Die zouden kunnen gebruikt worden voor rioleringsprojecten.
Stemmen over amendement Anders
Stemresultaat

10 ja-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,

Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,
DimitriVan Vooren, Stijn Van Hamme, AxlVan Boven)
13 nee-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,

David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhol
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)

Stemmen over vooropgestelde ontwerpbeslissing

Stemresultaat

13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, DieterVercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhol
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,

DimitriVan Vooren)
2 neen-stemmen (Stijn Van Hamme, AxlVan Boven)
BESTUIT

Artikell
Het gemeenteraadsbesluit van 31.03.2011 betreffende het collectief plaatsen, beheren en
onderhouden van individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater en de
goedkeuring van het reglement voor het plaatsen, beheren en onderhouden van individuele
behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afualwater wordt met ingang van l januari2O2O
opgeheven.

Art.2
Met ingang van 1 januari 2O2O en binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en
goedkeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen een premie van 40 %
van de op factuur bewezen kosten voor levering en plaatsing van een individueel systeem voor
behandeling van afualwaters (lBA) met een maximum van € 1-500.

Art.3
wordt éénmalig toegekend aan de eigenaar van een woning of huurder van
de woning (mits toestemming van de eigenaar) gelegen op het grondgebied van de gemeente per
De gemeentelijke toelage

kadastraal perceel.

Art.4
De subsidie wordt toegekend onder volgende voorwaarden

-

:

Het betreft de zuivering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor
bewoning dienende gebouwen.
Na de bouw van de IBA maakt de particulier volgende documenten over aan het

gemeentebestuur

:

- een kopie van de factuurvan levering en plaatsing, het betaalbewijs en een bewijs van de
BENOR-keuring (dit geldt ook voor de aanleg van rietvelden) van de leverancier van de lBA.

Op de factuur bevestigt de aannemer dat de installatie gebouwd werd volgens de regels
opgenomen in het ministerieel besluit van 20.08.2012.
- een verslag van een erkend labo waaruit blijkt dat de lozing voldoet aan de algemene
voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afualwater gelegen in het individueel te

optimaliseren buitengebied, terug te vinden onder artikel 6.2.2.4.L VLAREM ll.

Art. 5
De gemeente houdt zich ook het voorrecht op een plaatsbezoek te brengen aan de geplaatste IBA
met het oog op de goede installatie. De particulier is verplicht de afgevaardigde van het
gemeentebestuur toegang te verlenen tot de lBA.

Art.5
Op basis van de verkregen documenten opgesomd in art.4 en een positief advies van de
afgevaardigde van de gemeente na eventueel plaatsbezoek wordt binnen de 2 maanden, binnen de
perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedkeurde kredieten, de subsidie uitbetaald.

Art.7
De kredieten voor deze uitgaven worden opgenomen op artikel 03L0000 - 6490100 van het budget

2020.
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