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Aanwezig:

Jan Stevens, burgemeester;
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, schepenen;
Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen;
Mia Deloddere, Guido Callewaert, Rik Buyse, Filip Dinneweth, Jan De Potter,
Caroline Lannoo, Vincent Herman, Frédéric Depypere, Geert Snoeck,
Emilie Clinckemaillie, Ellen Rogge, Griet Ameye, Benedikt Planckaert,
Wout Verheye, Frank Soetaert, gemeenteraadsleden;
Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeenteraad;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:
Dossierbeheerder: Olivier Adams

Goedkeuring retributiereglement Diftar-recyclagepark
De gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 31 oktober 2007 en 29 oktober 2008;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2016 betreffende de aanpassing van het
retributiereglement Diftar-recyclagepark;
Overwegende dat het doel van de wijzigingen op het recyclagepark is om de kosten van het
ingezamelde afval zoveel mogelijk af te stemmen op de huidige verwerkings- en/of
bewerkingsmethoden;
Overwegende dat deze wijzigingen kaderen in de restafvaldoelstellingen die ons door Ovam
worden opgelegd;
Overwegende dat uit berekeningen blijkt dat een gemiddeld gezin van 4 personen ongeveer
340 kg groenafval per jaar naar het recyclagepark brengt;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Imog van 15 oktober 2019;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 november 2019;
Gelet op artikel 41, 14° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen dat stipuleert dat het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen
van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief
verminderingen en vrijstellingen ervan tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad
behoort;
Gelet dat de gemeenteraad wordt verzocht het aangepaste retributiereglement goed te keuren;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Artikel 1: Onderstaand retributiereglement wordt goedgekeurd als volgt:
Artikel 1: Er wordt een retributie geheven op het aanvoeren van afvalstoffen op het
recyclagepark en dit vanaf 1 september 2020 tot en met 31 december 2025.
Artikel 2: Voor de volgende afvalstoffen wordt er op het recyclagepark een retributie
aangerekend:
1. A-hout
2. Groenafval: stevig snoeihout en takken
3. Papier en karton
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4. Brandbaar afval
5. Te storten afval (deponie)
6. Niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval
7. Multistroom
8. Asbestcement
9. Zacht groenafval: grasmaaisel en haagscheersel (mulching, gazonarme tuin)
10. Groenafval: wortels
11. Houtafval: behandeld en samengesteld
12. Recycleerbaar bouw- en sloopafval
13. Gipsplaten (gyproc)
Artikel 3: Afhankelijk van het soort afval worden volgende retributies vastgesteld via
weging:
Tarieven recyclageparken

Retributies

Tarief 0

0 euro per kg

Tarief 1

0,20 euro per kg

Tarief 2

0,04 euro per kg

Fracties
A-hout
Groenafval: stevig snoeihout en takken
Papier en karton
Brandbaar afval
Te storten afval
Niet-recupereerbaar bouw- en
sloopafval (te storten)
Multistroom
Asbestcement
Zacht groenafval: grasmaaisel en
haagscheersel (mulching, gazonarme
tuin)
Groenafval: wortels
Houtafval: behandeld en samengesteld
Recycleerbaar bouw- en sloopafval
Gipsplaten (gyproc)

Artikel 4: Volgende flankerende maatregelen zijn van toepassing:
Fracties
Asbestcement
Zacht groenafval: grasmaaisel en haagscheersel
Groenafval: wortels
Houtafval: behandeld en samengesteld
Recycleerbaar bouw- en sloopafval
Gipsplaten (gyproc)

Flankerende maatregelen
200 kg/gezin/jaar
500 kg/gezin/jaar
0 kg/gezin/jaar
0 kg/gezin/jaar
0 kg/gezin/jaar
0 kg/gezin/jaar

Voor de fracties asbestcement en zacht groenafval wordt de retributie aangerekend
zoals vermeld in artikel 3 van zodra het aantal kg/gezin/jaar bereikt is.
Artikel 5: De retributie vermeld in artikel 3 is verschuldigd door iedereen die gebruik
maakt van de dienstverlening inzake inzameling van de in artikel 2 vernoemde
afvalfracties.
Bij aanvoer van verschillende betalende fracties in 1 aanvoer, wordt voor het totale
gewicht afval de retributie aangerekend van de aangevoerde afvalsoort met de duurste
retributie.
Per bezoek aan het betalend gedeelte van het recyclagepark wordt een
minimumbedrag aangerekend van 2 euro als deelname in de exploitatiekosten, met
uitzondering van de gratis hoeveelheid zoals vermeld in artikel 4.
Artikel 6: De betaling dient ter plaatse verricht te worden. de retributie wordt geïnd
bij het verlaten van het betalend gedeelte van het recyclagepark.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 0297-8727-4282-9927 en wachtwoord redetyp.

Artikel 7: Bij niet-betaling bij het verlaten van het recyclagepark wordt de reële
kostprijs van het aangevoerde afval gefactureerd vermeerderd met een
administratiekost van 10 euro.
Artikel 8: Bij verlies van het ticket wordt het op het betalend gedeelte van het
recyclagepark gedeponeerde afval aan de duurste fractie aangerekend.
Artikel 2: De gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2016 betreffende de aanpassing van het
retributiereglement Diftar-recyclagepark wordt opgeheven per 1 september 2020.
Artikel 3: Het retributiereglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn:
Bij bevel:
get. Bruno Debrabandere
Algemeen directeur

Carlos Verbrugghe
Voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend uittreksel:
Bruno Debrabandere

Carlos Verbrugghe

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 0297-8727-4282-9927 en wachtwoord redetyp.

Handtekening(en)
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