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Openbare vergadering

Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten, compostbakken,
wormenbakken en beluchtingsstokken
De gemeenteraad

Feiten en context
Het retributiereglement is geldig tot en met 3Ut2/2019 waardoor een nieuw reglement
noodzakelijk is. Het reglement treedt in werking op 1 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.
Het bestuur van IVM bekrachtigt de toelage voor de verkoop van compostmaterialen aan de
huidige prijzen.

Hogere regelgeving
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De Grondwet.

Het decreet van 3O mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Het.decreetvan 22 december 2OL7 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen,
Artikel 285 en 286 van het decreet van22 december 20L7 over het lokaal bestuur.
De omzendbrief KBIABB 20L9/2 van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefisca liteit.
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen
Besluit van de Vlaamse Regering van L7 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglbment betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), waaruit blijkt dat prijsvorken moeten worden vastgesteld waarbinnen de
tarieven voor grofvuil en steeinpuin moeten vallen
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16
september 2016 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen

.
.

Besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2015 voor een retributie op het gebruik
van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep
Besluit van de gemeenteraad van 29 april2019 betreffende het retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen
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Plaats in meerjarenplan en budget
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

A¡tikel

1.

Een retributie te heffen op de verkoop van compÖstvaten, compostbakken, wormenbakken en

beluchtingsstokken.

Aftikel 2.
De retributie voor een compostvat bedraagt 13,50 euro.

Aftikel 3.
De retributie voor een compostbak bedraagt 27 euro.

Aftikel 4.
De retributie voor een wormenbak bedraagt 10 euro,

Aftikel 5.
De retributie voor een beluchtingsstok bedraagt 2 euro.

Aftikel 6.
Alle materialen kunnen aangekocht worden via de milieudienst.

Artikel 7.
De vergoeding is verschuldigd door de persoon die één van bovenstaande materialen
aankoopt.

A¡tikel 8.
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het
gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en
niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen

Artikel 9.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd met de praktische organisatie
voor de invoering van de retributies.

Aftikel

1O

Dit retributiereglement wordt van kracht op l januari2O2O tot en met 31 december 2025 en
bekendgemaakt conform de voorwaarden van het decreet lokaal bestuur.
Het retributiereglement van 31 augustus 2015 op de verkoop van compostvaten,
compóstbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken wordt opgeheven.

AÉikel 11,
Afschrift van onderhavige beraadslaging zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de
provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, IVM en OVAM.
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