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Dossierbeheerder: Olivier Adams 

 
Goedkeuring reglement inzake sociale correctie op het retributiereglement op de verkoop van 
afvalzakken 
 
De gemeenteraad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 juli 2008 betreffende de vaststelling van het 
reglement inzake sociale correcties op het retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2008 betreffende de goedkeuring van 
een aangepast reglement inzake sociale correctie op het retributiereglement op de verkoop van 
huisvuilzakken; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 oktober 2020 om het 
reglement inzake de sociale correcties op het retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken 
te hervormen en enkel nog een sociale correctie toe te staan voor incontinentie, stomapatiënten,… 
en dit vanaf 1 januari 2021; 
Gelet op het feit dat de gemeente Wielsbeke jaarlijks 151,02 kg restafval per inwoner produceert; 
Gelet op de doelstelling die de gemeente opgelegd krijgt van Ovam van 136 kg/inwoner/jaar tegen 
2022; 
Overwegende dat de gemeente onder toezicht staat van Ovam en dat er al een visitatiebezoek 
plaatsvond naar aanleiding van de te halen restafvaldoelstellingen; 
Gelet op het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval; 
Overwegende dat dit concreet inhoudt dat restafval van bedrijven als bedrijfsafval wordt 
aanschouwd en dat voor dergelijk afval de werkelijke kost dient aangerekend te worden; 
Overwegende dat er enkel nog sociale correcties mogelijk zijn voor zolang dit betrekking heeft op 
een zeer beperkte groep van de bevolking, die omwille van gezondheidsredenen of andere 
onvoorziene omstandigheden, meer restafval produceert dan de gewone burger; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 december 2020; 
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; 

Gelet op het amendement ingediend per mail op 17 december 2020 door de CD&V fractie: 
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Op de agenda van de gemeenteraad van 17/12/2020 staat een aanpassing 
geagendeerd aan het reglement inzake de sociale correcties op het 
retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken 
In de thans voorliggende tekst van het ontwerp staat in de artikelen 1 en 2 vermeld : 

“Artikel 1: aan personen met een bepaald ziektebeeld wordt éénmaal per jaar 
1 pak grote restafvalzakken gratis aangeboden 
Artikel 2: Onder personen met een bepaald ziektebeeld wordt verstaan 

- persoon met een chronische continentie 
- persoon die stoma patiënt is 
- persoon met nierdialyse thuis 
- persoon met sondevoeding thuis” 

Van uit CD&V stellen we voor via dit amendement de tekst van artikel 1 als volgt aan 
te passen: 

“Artikel 1:aan personen met een bepaald ziektebeeld wordt per semester 1 
pak grote restafvalzakken gratis aangeboden” 

Motivatie: Het is algemeen gekend dat behoeftige personen vele kosten hebben. 
CD&V wenst vanuit haar sociaal beleid de onder artikel 2 vermelde personen verder 
te ondersteunen zoals dit tot heden het geval was. Binnen de CD&V fractie is 
vastgesteld dat een vergissing moet gebeurd zijn bij de redactie van de nu ter 
stemming voorliggende tekst. Met dit amendement wordt voorgesteld dit recht te 
zetten en de hoeveelheid restafvalzakken te behouden zoals in het huidig reglement 

Uitslag van de stemming amendement: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Het amendement wordt weerhouden. 
 
Uitslag van de stemming goedkeuring reglement: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
Artikel 1 
Onderstaand reglement wordt goedgekeurd als volgt: 

Artikel 1: 
Aan personen met een bepaald ziektebeeld wordt per semester 1 pak grote restafvalzakken 
gratis aangeboden. 
Artikel 2: 
Onder personen met een bepaald ziektebeeld wordt verstaan: 

- persoon met een chronische incontinentie 
- persoon die stomapatiënt is 
- persoon met nierdialyse thuis 
- persoon met sondevoeding thuis 

Artikel 3: 
De persoon moet in het betrokken jaar gedomicilieerd zijn in Wielsbeke en niet permanent in 
een instelling verblijven.  
Artikel 4: 
De persoon, die aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan per semester 1 pak grote 
restafvalzakken afhalen in het gemeentehuis, op voorwaarde dat het geldende 
aanvraagformulier volledig en correct ingevuld en ondertekend wordt afgegeven in het 
gemeentehuis. 
Artikel 5: 
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Indien de persoon niet in staat is om zelf de gratis restafvalzakken af te halen, dan kan men 
hiervoor volmacht geven aan een derde. Hiervoor geeft men uitdrukkelijk de toestemming op 
het aanvraagformulier. 
Artikel 6: 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
reglement, dat ook uitspraak doet n.a.v. betwistingen in verband met de toepassing ervan. 

Artikel 2 
Het aangepaste reglement inzake sociale correctie op het retributiereglement op de verkoop van 
afvalzakken gaat in op 1 januari 2021. 
Artikel 3 
Het aangepaste reglement van 24 september 2008 betreffende sociale correcties op het 
retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken wordt opgeheven per 1 januari 2021. 
Artikel 4 
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
Artikel 5 
Het aangepaste reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 
 

Namens de gemeenteraad: 
Bij bevel: 
Bruno Debrabandere Carlos Verbrugghe 
algemeen directeur  voorzitter gemeenteraad 
 
Voor eensluidend uittreksel: 
Bruno Debrabandere Carlos Verbrugghe 
 
 
algemeen directeur  voorzitter gemeenteraad 
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Handtekening(en) 
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