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Openbare vergadering

Retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMDzakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep
De gemeenteraad

Feiten en context
Het retributiereglement is geldig tot en met 3L/12/2019 waardoor een nieuw reglement
noodzakelijk is en treedt in werking op l januari 2020. De algemene opbouw/structuur werd
gewijzigd met het oog op gelijkvormigheid van de notulen van alle
reglementen. Aanpassingen naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019
retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.
In het vorige reglement werd geen retributie gevraagd voor evenementenzakken en PMDscholenproject zakken. Dit dient te worden aangevuld. Gezien de nieuwe wetgeving voor de
organisatie van afvalarme evenementen kunnen de afvalzakken niet meer gratis worden
aangeboden.
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De Grondwet
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Het decreet over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.
Artikel 285 en 286 van het decreet van22 december 2Ot7 over het lokaal bestuur.
De omzendbrief KB/ABB 2Ol9/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gèmeentefisca liteit.
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaa lkring lopen en afvalstoffen
Besluit van de Vlaamse Regering van t7 februari 20L2 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), waaruit blijkt dat prijsvorken moeten worden vastgesteld waarbinnen de
tarieven voor grofvuil en steenpuin moeten vallen
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedríjfsafval van 16
september 2016 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen
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Besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2Ot4 voor een retributie op het gebruik van
uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep

Besluit van de gemeenteraad van 29 augustus 2016 voor een retributie op het gebruik
van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep
Besluít van de gemeenteraad van 29 april2019 betreffende het retributiereglement
voor het innen van fiscale en riiet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen
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Plaats in meerjarenplan en budget
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Besluit:

Artikel

1.

Een retributie te heffen op de aanschaf van restafvalzakken, GFT-stickers, PMD-zakken en
ophaling grof huisvuil aan huis welke door het lokaal bestuur ter beschikking van de inwoners

worden gesteld, voor het ophalen van gewoon huisvuil, GFT-afval, PMD en grof huisvuil.

Aftikel

2.
De retributie voor de restafvalzakken bedraagt:

- 1,50 euro per gewone restafvalzak formaat 60 cm x 90 cm (60 liter) voor gezinnen, met
een minimum afname van 24 stuks;
- 0,80 euro per kleíne restafvalzak formaat 50 cm x 70 cm (30 liter) voor gezinnen, met
een minimum afname van 24 stuks;
- 1,50 euro per gewone restafvalzak formaat 60 cm x 90 cm (60 liter) voor niet-gezinnen,
met een minimum afname van 24 stuks.
- 5 euro per evenementenzak met een inhoud van 300 liter;
Aftikel 3.
De retributie voor de GFT-stickers bedraagt:

-

1,50 euro per sticker voor een 120 I container, met een minimum afname van 5 stuks;
0,60 euro per sticker voor een 40 I container, met een minimu'm afname van 5 stuks;

Artikel 4.
De retributie op de afgifte van PMD:zakken bedraagt 0,125 euro per zak, met een
minimumafname van 20 stuks.
Voor PMD zakken scholenprojecten bedraagt de retributie 0,L25 euro per zak.

Aftikel

5.
De retributie voor de ophaling van grof huisvuil op afroep bedraagt 40 EUR/300 kg
euro/extra kg.

+ 0,10

AÉikel 6.
Restafvalzakken kunnen via het OCMW of Sociaal huis aangekocht worden per 2 stuks aan de
prijs van 1,50 euro/zak.

Artikel 7.
De restafvalzakken, PMD-zakken en GFT-stickers kunnen uitsluitend aangekocht worden in de
winkels en warenhuizen op het grondgebied van De Pinte die daartoe machtiging bekomen
hebben door het college van burgemeester en schepenen. De restafvalzakken voor nietgezinnen kunnen uitsluitend aangekocht worden op het gemeentehuis.
Aan de retributieplichtige wordt een verzoektot betaling verzonden. Het verschuldigde bedrag
wordt betaald binnen dertig dagen vanaf verzending van de betaalbrief.

AÉikel 8.
De ophaling van grof huisvuil aan huis geschiedt door de I.V.M. en is verschuldigd door
diegene diã om dé afroep verzoekt.

Artikel 9.
De vergoeding is verschuldigd door de persoon die het afval aanbiedt op het recyclagepark.

Deze persoon is een inwoner van De Pinte met geldige EID kaart of met een voorlopige
toegangskaart of handelaarskaart uitgereikt door het lokaal bestuur.

Aftikel
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Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het besluit van
de gemeenteraad van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en nietfiscale vorderingen en haar latere wijzigingen.

Artikel 11.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd met de praktische organisatie
voor de invoering van de retributies.

AÉikel 12.

Dit retributiereglement wordt van kracht Òp l januari 2O2O tot en met 31 december 2025 en
beke4dgemaakt conform de voorwaarden van het decreet over het lokaal bestuur.
Het retributiereglement van 23 juni 2014 op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMDzakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep wordt vanaf 1 januari 2020 opgeheven.

Artikel 13.
Afschrift van onderhavige beraadslaging zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de
provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, IVM en OVAM.
Namens de gemeenteraad
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Voorzitter gemeenteraad

get. Veerle Goethals
Algemeen directeur
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