RETRIBUTIES – RETRIBUTIE OP VERKOOP VAN HUISVUILZAKKEN, GEBRUIK CONTAINERPARK EN ONDERGRONDSE CONTAINERS –
HERZIENING RAADSBESLUIT DD. 24.04.2014 - GOEDKEURING

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op zijn besluit van 24 april 2014, houdende vaststelling van de retributieverordening inzake verkoop van
huisvuilzakken, gebruik van het containerpark, ondergrondse containers en ophaling grofvuil en schroot;
Overwegende dat in het streven naar hogere efficiëntie en éénvormigheid binnen de vennoten van de intercommunale
IVBO de afroep voor grofvuil en de betaling voortaan rechtstreeks zal gebeuren door IVBO;
Overwegende dat volgens het “Uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen” het geen
verplichting meer is van de gemeenten om schroot en/of AEEA huis-aan-huis in te zamelen;
Overwegende dat de huidige gesubsidieerde kostprijs van een compostbak en compostvat meer dan verdubbeld is; dat
het wenselijk is een prijsverhoging door te voeren;
Overwegende dat IVBO geen compostdak meer aanbiedt en OVAM het niet meer subsidieert; dat aldus een compostdak
niet meer op het containerpark te verkrijgen zal zijn;
Overwegende dat de gemeente het principe “de vervuiler betaalt” wenst toe te passen bij de berekening van de bijdrage
in de kosten door de burger van het beheer van huishoudelijk afval dat via de gemeentelijke kanalen wordt ingezameld,
rekening houdend met de werkelijke kosten overeenkomstig de bepalingen van het Vlarema;
Overwegende dat deze kosten worden berekend op basis van de kostprijs van de specifieke dienstverlening en worden
aangerekend naargelang de soort en de hoeveelheid;
Gelet op het dienstverslag dd. 02.02.2015 van de dienst Milieu ter zake;
Gehoord de verdere tussenkomsten inzake ondermeer het composteren;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op art. 42 §3 en 43 §2, 15° van het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht op de
gemeenten, inzonderheid art. 253;
Met *

13

*

ja-stemmen :

9 onthoudingen :

Stefaan Vincke, Sofie Knudde-Rouzée, Maike Ohnemus, Pascal Vermeire, Kurt Demaria,
Nicole Borny-Maeckelberghe, Frank van Wijk, Kurt Beirens, Paul Meyers, Peter Breemersch,
Rudy Claus, Marleen Bouwens-De Soete en Kurt Devooght;
Wilfried Vandaele, Mathieu Delbarge, Jan Vermast, Ronny Vandaele, Christine Beirens,
Andrée Flahaut-Pouillon, Hans Jonckheere, Hilda Dhont en Jonathan Devuyst;

Herziet zijn besluit dd. 24.04.2014;
BESLIST :
Art.1.- Er wordt ter vergelding van de afgifte van huisvuilzakken, het gebruik van het containerpark en ondergrondse
containers en de ophaling van grofvuil en schroot een retributie gevorderd.
Art.2.§1 De huisvuilzakken bedoeld in het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement, die door het gemeentebestuur ter
beschikking worden gesteld voor de ophaling van het huis- en bedrijfsvuil, worden als volgt verkocht :
I. gewone huisvuilzak:
€ 1,30 per stuk;
II. kleine huisvuilzak:
€ 0,90 per stuk;
III. gewone PMD-zak:
€ 0,25 per stuk;
IV. kleine PMD-zak:
€ 0,15 per stuk;
V. PMD-zak 120 l
€ 0,40 per stuk;
VI. composteerbare tuinafvalzak:
€ 0,80 per stuk;
VII. evenementenzak
€ 1,60 per stuk;
VIII.hondenpoepzak
€ 0,50 per 25 stuks of € 1,00 per 50 stuks.
§2 Bij een afname van minimum 90 rollen per kalenderjaar wordt op het einde van het kalenderjaar € 0,40 per rol
terugbetaald, a.d.h.v. een factuur opgemaakt door de betreffende afnemer.

§3 Er wordt voor de scholen in de gemeente De Haan, per 20 leerlingen, 1 gratis rol PMD zakken 120 l gratis aangeboden.
Art.3.- Tarieven containerpark :
- toegang containerpark: € 1,00;
- aankoop compostvat:
volgens het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van het compostvat bij IVBO, afgerond naar een
lager tiental;
- aankoop compostbak: volgens het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van de compostbak bij IVBO, afgerond naar een
lager tiental;
Alle fracties die onder de aanvaardingsplicht vallen, tenzij anders overeengekomen met de beheersorganismen, worden
steeds gratis aanvaard op het containerpark. Het toegangsgeld dient niet betaald te worden indien uitsluitend deze
fracties worden aangeboden.
Bij het aanbieden van volgende fracties dient een aanvullende retributie te worden betaald:
1. snoeihout (gebundeld met touw):
tot 0,5m³ of 1 t/m 7 bundels:
0,5m³ tot 1m³ of 8 t/m 14 bundels:
1m³ tot maximum 1,5 m³:

€ 1,00;
€ 2,00;
€ 3,00;

2. coniferen, fijn tuinafval, gras, boomstronken, gemengd bouwafval, houtafval en vlak glas:
tot 0,25m³ of 1 t/m 3 zakken
€ 2,50;
0,25 m³ tot 0,5m³ of 4 t/m 7 zakken:
€ 5,00;
0,5m³ tot 1m³ of 8 t/m 14 zakken:
€ 10,00;
1m³ tot maximum 1,5 m³:
€ 15,00;
3. asbesthoudend bouwafval en gelakt materiaal (inert bouwafval):
tot 0,25m³ of 1 t/m 3 zakken
0,25 m³ tot 0,5m³ of 4 t/m 7 zakken:
0,5m³ tot 1m³ of 8 t/m 14 zakken:
1m³ tot maximum 1,5 m³:

€ 3,00;
€ 7,00;
€ 14,00;
€ 21,00;

4. brandbaar grofvuil :
€ 0,15/kg.
Het tarief vermeld in Art. 3.3. is per gezin verschuldigd voor de fractie asbesthoudend bouwafval voor de hoeveelheden
die 1 m³ per gezin per jaar overschrijden.
Art.4.- Toegangsbadge containerpark voor eigenaars van een tweede verblijf die niet in de gemeente zijn gedomicilieerd,
en bedrijven : € 4,00.
Art.5.- Sticker huis- aan- huis ophaling snoeihout: € 0,40.
Art.6.-

* Gebruik trommel van de ondergrondse containers: € 0,50 per beurt;
* Waarborg toegangskaart voor gebruik trommel van de ondergrondse containers: € 6,00.

Art.7.- Het aanbieden van landbouwfolie op specifieke vooraf vermelde data : € 10,00 per m³. Er wordt steeds min. 1 m³
aangerekend.
Art.8.- De retributies vermeld onder Art. 2, 3, 4, 5 en 7 zijn te betalen op verzoek van het gemeentebestuur in handen van
de financieel beheerder of zijn gemachtigde.
Art.9.- Deze beslissing wordt van kracht vanaf 1 maart 2015.
inwerkingtreding van het huidig reglement.

Het vorig reglement wordt ingetrokken vanaf de

Art.10.- Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid en OVAM toegestuurd.

