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Afwezig

Openbare vergadering

Retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk recyclagepark
De,gemeenteraad

Feiten en context
In een politieverordening kunnen geen tarieven worden opgenomen. Gezien dit wel nog het
geval was in de verordening van 2OI4, moet een afzonderlijk retributiereglement worden
opgemaakt waarin de tarieven worden opgenomen
Het Vlarema (Vlaams rêglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen) voorziet dat er geen gratis aanvoerbeurten mogen toegestaan worden op het
recyclagepark voor een aantal betalende fracties (sinds 2OL4 voor grof vuil en steenpuin).
Daarom dienen de gratis beurten stopgezet te worden.
Hogere regelgeving

o
.

Decreet lókaal Bestuur
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkring lopen en afva lstoffen
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 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 bedrijfsafval van.16
september 2016 en latere wijzigingen
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Adviezen

.
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Advies van de Commissie Afvalbeheer van 31 mei 20t7 en 20 december 2017
Verslag van de MINA-raad van 15 juni 2Ot7

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Artikel

1.

In de eerste zone, de gratis zone, kan elke bezoeker volgende afvalstoffen zonder enige
vergoeding deponeren:
autoaccu's, batter¡je;; AEEA, frituurvetten en -oliën, hol glas, kringloopgoederen, minerale
olie, metalen, papier en karton, piepschuim, textiel en leder, TL- en UV-lampen, vlak glas,
autobanden en eventueel latere uit te breiden fracties.
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Artikel 2.
Bij elk bezoek aan het betalend gedeelte van het recyclagepark wordt een retributie betaald.
Volgende retributies worden vastgesteld voor de betalende fracties op het recyclagepark met
n van 1
nuari 2020 tot en met 31 decem er 2025
Particulieren, vereni g i ngen,
- 2o2s
scholen
lroro
gewone auto + voetgangers/fietsers: basisbedrag
auto met aanhangwagen en bestelwagens: basisbedrag
2

Retributie betalende fracties
op het recyclagepark

bestelwagen met aanhangwagen: basisbedrag x 3
1 euro
1e - 4e bezoek
= basisbedrag
2 euro
8e bezoek
= basisbedrag
3 euro = basisbedrag
12e bezoek
13e - 16e bezoek 4 euro = basisbedrag
2OO

Zelfstandiqen en kmo'S

lzozo

Retributie betalende fracties
op het
recvclaqeDark

F"

cementgebonden asbest kan jaarlijks
gratis
kg
aangeboden worden

- zozs

euro/bezoek

A¡tikel 3.
De vergoeding is.verschuldigd door de persoon die het afval aanbiedt op het recyclagepark.
Deze persoon is een invûoner van De Pinte met geldige EID kaart of met een voorlopige

toegangskaart of handelaarskaart uitgereikt door de gemeente.

Aftikel 4.

Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de ontvangst (retributie, andere kosten, ...)
ingevorderd conform het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2OL9, retributiereglement
voor het innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen.

Artikel 5.

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

Artikel 6.

De gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2014 betreffende de politieverordening

betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
wordt opgeheven vanaf 1 januari 2020.

Artikel 7.

Dit retributiereglement wordt van kracht op l januari2O2O tot en met 31 december 2025 en
bekendgemaakt conform de voorwaarden van het decreet lokaal bestuur,

Artikel 8.
Afschrift van onderhavige beraadslaging zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de
provinciegouverneur van dê provincie Oost-Vlaanderen en de LV.M.
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