ZITTING VAN 12.11.2013
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken, W. Lambrechts, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch,
H. Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw, A. Van den Steen,
Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: L. Fuchs, raadslid.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***
Bij aanvang van de zitting vraagt de burgemeester om een minuut stilte in acht te
nemen uit respect voor de slachtoffers van de ramp op de Filipijnen
Vervolgens stelt hij aan de raad voor om een punt toe te voegen aan de agenda:
Toekennen van toelage voor noodhulp aan de Filipijnen,
Dit voorstel wordt eenparig goedgekeurd

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 08.10.2013.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 08.10.2013 goed.
Naar aanleiding van dit agendapunt vraagt raadslid H. Princen om de motivatie tot het
eventuele tegenstemmen van zijn fractie op te nemen in de notulen. Bijvoorbeeld bij het
agendapunt ivm de GBC-mobiliteit was de reden dat zijn fractie niet akkoord ging met
het mandaat dat aan het college verleend werd.

2. Goedkeuring streekpact regio Leuven
DE GEMEENTERAAD
Gelet op het decreet betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden
van de ERSV's, SERR's, RESOC's van 7 mei 2004;
Overwegende dat binnen Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité of RESOC
Leuven overleg wordt gepleegd over het werkgelegenheidsbeleid, over de economische
ontwikkeling én over flankerend beleid in regio (arrondissement) Leuven;
Overwegende dat lokale besturen, werkgevers en vakbonden hun ambities samen leggen
voor een duurzame toekomstgerichte ontwikkeling van de streek, dat zij gezamenlijke
doelen formuleren en zoeken naar synergie tussen afzonderlijke initiatieven;
Overwegende dat het streekpact 2008-2013 wordt voorgelegd aan de gemeenteraden en
de provincieraad, alsook aan de bestuursorganen van vakbonden en
werkgeversorganisaties, en deze worden verzocht deze tekst te bespreken en ter
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goedkeuring voor te leggen, meer bepaald ter globale goedkeuring van de beschreven
strategie en streekdossiers;
Overwegende dat het steekpact daarna het referentiekader wordt van het
sociaaleconomisch streekbeleid en de basis voor de adviezen aan de Vlaamse overheid;
Overwegende dat wanneer goedgekeurd het pact wordt vertaald in een actieplan en de
effectieve vooruitgang zal worden gemeten aan de hand van indicatoren;
Overwegende dat de regio maximaal gebruik wil maken van haar menselijk kapitaal en
streeft naar een goedwerkende arbeidsmarkt, waarin hoog-, midden en laagopgeleiden
een volwaardige job kunnen uitvoeren. Werkzoekenden moeten vlotter hun weg vinden
naar openstaande vacatures en werkgevers moeten makkelijker geschikte werknemers
vinden. Het is de ambitie dat werknemers tegen 2018 beter zijn opgeleid waardoor zijzelf
en bedrijven gewapend zijn tegen veranderende economische omstandigheden. De
arbeidsmarkt is dan aangepast aan zowel de noden van werkgevers, werkzoekenden en
werknemers. Dit vereist het inzetten op competenties voor de toekomst, een
knelpuntenbeleid op maat, het benutten van alle talenten op de arbeidsmarkt en het
inzetten op duurzaam ondernemen en tewerkstellen.
Overwegende dat regio Leuven een competitieve kenniseconomie wil blijven, die op
duurzame manier werk en welvaart creëert. Er wordt maximaal ingezet op innovatiegedreven bedrijvigheid en op internationale valorisatie van de aanwezige kennis. Een
sterke ondernemerscultuur is de basis voor dynamische handelskernen en een
gedifferentieerd KMO-weefsel, zowel in de steden als in het buitengebied, vertrekkend
van complementariteit en leefbaarheid. Hoewel de ruimte voor economie schaars is,
moet de regio er in slagen om de vraag naar ruimte kwalitatief en duurzaam in te vullen.
Overwegende dat in samenwerking met de hogere overheden moet worden gewerkt aan
een vlotte mobiliteit. Vertrekkende van het STOP-principe, wordt ingezet op een
duurzame, veilige en slimme manier om zich te kunnen verplaatsen. Naast mobiliteit
overstijgen nog andere problemen de gemeentelijke of bestuurlijke grenzen. In regio
Leuven wordt door de gemeenten en andere beleidsactoren ingezet op samenwerking in
functie van meer kwalitatieve en afgestemde oplossingen voor grensoverschrijdende
problematieken. Tenslotte moet aandacht worden besteed aan een voldoende en
kwalitatief aanbod inzake kinderopvang.
BESLUIT :
De door RESOC Leuven beschreven strategie en streekdossiers in het ‘Streekpact
Leuven 2013-2018’ in zijn algemeenheid goed te keuren.

3. Finilek : goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering dd 13.12.2013
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het feit dat de stad/gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
Finilek;
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Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 8 oktober 2013 om vertegenwoordigd
te zijn op de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 13 december 2013;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 13 december
2013 volgende agenda heeft:
1
Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het
boekjaar 2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2014
2
Statutaire benoemingen
Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd;
BESLIST:
Enig artikel: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze buitengewone
algemene vergadering en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van
de volgende agendapunten:
1
Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het
boekjaar 2014 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde
begroting 2014
2
Statutaire benoemingen.

4. Finilek : aanduiding volmachtdragers buitengewone algemene vergadering dd
13.12.2013
De gemeenteraad, op geldige wijze samengesteld om te kunnen beslissen;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013;
Gelet op het feit dat de stad/gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging
Finilek;
Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers
hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene vergadering van een
dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden
van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 24 van de statuten van Finilek;
BESLIST:
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Artikel 1: Mevrouw Godelieve Hardiquest, schepen, aan te duiden als volmachtdrager
van de stad/gemeente om deel te nemen aan de (buitengewone) algemene vergaderingen
van Finilek;
Art. 2: Mevrouw Caroline Vangoidsenhoven, raadslid, aan te duiden als
plaatsvervangend volmachtdrager van de stad/gemeente om deel te nemen aan de
(buitengewone) algemene vergaderingen van Finilek;
Art. 3: De volmachtdrager(s) van de gemeente die zullen deelnemen aan de
(buitengewone) algemene vergaderingen van Finilek op te dragen zijn/hun stemgedrag af
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.

5. Hofheide : aanduiding vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering dd
18.12.2013
DE RAAD,
Gelet op het artikel 44 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers
hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende
vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 20.12.2004 waarbij het gemeentebestuur
beslist deel te nemen aan de oprichting van de opdrachthoudende vereniging voor
crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven, in het kort “Hofheide”.
Gelet op het schrijven van de IGS Hofheide dd. 16.10.2013 waarbij gevraagd wordt een
afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering “Hofheide” dd 18.12.2013, aan
te duiden.
Agenda van de buitengewone algemene vergadering “Hofheide” dd 18.12.2013 :
1.
Goedkeuring verslag van de gewone algemene vergadering dd 18.06.2013
2.
Budget 2014 en meerjarenplanning
3.
Activiteiten 2014 en te volgen strategie
4.
Werking crematorium
5.
varia
Gelet op het decreet van 6 april 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeentedecreet.
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging “Hofheide”.
Na geheime stemming met volgend resultaat
BESLUIT:
Artikel 1
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Mevrouw Liselore Fuchs, gemeenteraadslid, aan te duiden als afgevaardigde in de
buitengewone algemene vergadering “Hofheide” dd 18.12.2013, zijnde de
opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven en
hem/haar te mandateren om over de agendapunten te beraadslagen en te stemmen .
Artikel 2
Een afschrift te bezorgen aan de opdrachtgevende vereniging voor crematoriumbeheer in
het arrondissement Leuven Hofheide, p/a Jacques Roggen, Jennekensstraat 5 3221
Holsbeek en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Artikel 3
De toezichthoudende overheid in kennis te stellen van dit besluit.

6. IGO : aanduiding vertegenwoordiger bijzondere algemene vergadering dd 20.12.2013
en goedkeuring mandaat
De raad,
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te gaan met de
oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO.
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven.
Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt
dat de algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers,
die rechtstreeks worden aangeduid door de gemeenteraden en voor de overige
deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire
bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming te beslissen. Deze benoemingsprocedure, met
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke
algemene vergadering.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Anita Vorstenbosch bekomt 11 stemmen
Lucia Dotremont bekomt 4 stemmen
Er is één onthouding
BESLUIT:
Artikel 1: Beslist om, Anita Vorstenbosch, gemeenteraadslid,voor te dragen als
afgevaardigde voor de algemene vergadering van 20 december 2013, rekening houdende
met artikel 59, 2de lid van het decreet van 6 juli 2001 (onverenigbaarheid tussen het
mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van
de andere organen) en artikel 22 statuten IGO (onverenigbaarheid tussen mandaat van
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van de raad van bestuur).
Artikel 2: Akkoord te gaan met de voorgestelde statutenwijziging
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Artikel 3: Het mandaat van de afgevaardigde te hebben bepaald voor de algemene
vergadering van 20 december 2013:
- Goedkeuring statutenwijziging IGO

7. Goedkeuring gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op
gemeentelijk openbaar domein – verlenging
DE GEMEENTERAAD
Gelet op het feit dat de stad/gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden
met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op
gemeentelijk grondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de
gemeentelijke wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de goedkeuring door de stad/gemeente van de Code voor Infrastructuur- en
Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van
de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum
te herleiden;
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit
een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse
Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden;
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld
dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit
van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals
aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens
constant een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
BESLIST:
Artikel 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein
naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk
openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en
Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden
(zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-,
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e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten,
stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,
- telecommunicatie,
- radiodistributie en kabeltelevisie,
- de transmissie van enigerlei data,
ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten
worden,
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens
aanzien als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de
stad/gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de
stad/gemeente.

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2014 voor een termijn eindigend
op 31 december 2016.
Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende
meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in
rijwegen 2,0 euro, voor werken in voetpaden 1,5 euro en voor werken in aardewegen 0,9
euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke
nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e) bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening
gebracht.
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken,
herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m²,
wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1 EUR per op het grondgebied van de
stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van
0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente.
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Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de stad/gemeente.
Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de
facturen.
Artikel 5 – Definitief karakter
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal deze
verordening als definitief worden aanzien en aan de hogere overheid worden
toegezonden voor toepassing van het algemeen toezicht.

8. Contantbelastingreglement voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van
het huishoudelijk afval: het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft, pmd.
De RAAD,
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4.
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43.§2.15°.
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd.
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA), zoals gewijzigd.
Gelet op de bijlagen bij het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), zoals gewijzigd, in zonderheid bijlagen
2.1. en 5.1.4.
Gelet op het uitvoeringsplan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen’
van de Vlaamse Regering van 14 december 2007; (Op de Vlaamse Regering van 14
december 2007 werd het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke
afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 35 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de
voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994,
vastgesteld. Dit uitvoeringsplan vervangt het uitvoeringsplan Huishoudelijke
Afvalstoffen 2003-2007.).
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Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheersoverdracht
deed aan EcoWerf voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het
huishoudelijk afval : het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft, pmd (en het daarmee
vergelijkbaar bedrijfsafval).
Overwegende dat de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil en gft (en het
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) met ingang van 1 februari 2005 werd
geautomatiseerd.
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de voormelde afvalfracties dienen
te worden aangeboden in daartoe ter beschikking gestelde containers, voorzien van een
elektronische gegevensdrager die toelaat de aanbieder te identificeren, en dat het
aangeboden afval wordt gewogen en geregistreerd.
Overwegende dat de kosten voor de huis-aan-huis inzameling het gewoon huisvuil, het
grofvuil, gft, pmd, (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) zwaar doorwegen op de
gemeentelijke financiën.
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn.
Overwegende dat derhalve, de kosten voor de huis-aan-huis inzameling zullen verhaald
worden op de aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting.
Overwegende dat deze contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie
en het volume of het gewicht van de aangeboden afvalstoffen.
Overwegende dat de invoering van een dergelijke gedifferentieerde contantbelasting de
gemeente toelaat om het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen, om alzo
prioriteit te verlenen aan afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik
en tenslotte de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen te stimuleren.
Overwegende dat dergelijke gedifferentieerde contantbelasting in combinatie met de
basisfinanciering vanuit de algemene middelen van de gemeente en een forfaitaire
afvalbelasting een optimale invulling is van het principe van “de vervuiler betaalt”.
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op het hergebruik, de
recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (en
vergelijkbare bedrijfs-afvalstoffen) in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te
stemmen.
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen.
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van
het administratief toezicht op de gemeenten, zoals gewijzigd.
Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de
artikelen 117 en 118.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen:
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Raadslid Herwig Princen vraagt zich af waar het advies van de MAR is – Schepen M.
Lefevre antwoordt hierop dat er volgend mondeling advies gegeven werd: dat deze
contantbelasting moet gekaderd worden binnen een globaal afvalbeleid.
Schepen M. Lefevre verklaart de gemeente verplicht is om de tarieven aan te passen, het
aandeel in de kosten van de algemene middelen was veel te hoog geworden, het principe
is : de vervuiler betaalt. De inwoners moeten nastreven om zoveel mogelijk afval te
vermijden, door bijvoorbeeld afvalarm aan te kopen.
Raadslid L. Buccauw verklaart dat hij vindt dat het gegeven dat de Hoegaardiers goede
sorteerders zijn, moet beloond worden.
BESLUIT
Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G Hardiquest, T. Groeseneken, W.
Lambrechts, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch, Onthouding: A. Van den Steen, L.
Buccauw – Stemmen tegen: C. Vangoidsenhoven , H. Princen, L. Dotremont .
Artikel 1
Met ingang van 01/01/2014 wordt er in de gemeente een contantbelasting gevestigd voor
de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het grofvuil, het pmd-afval, het
gft-afval (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval).
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:

Huishoudelijk afval : Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de

particuliere huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.

Groente-,

Fruit

en

Tuinafval

(gft):

Organisch composteerbaar afval zoals
aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten,
doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier
van keukenrol, plantaardig keukenafval en etensresten, verwelkte snijbloemen en
kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen,
gazonmaaisel in kleine hoeveelheden, bladeren, onkruid en resten uit groente- en
siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of
uit een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden.

Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en
die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de
huisvuilinzameling kunnen worden aangeboden, met uitzondering van: papier en karton,
textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft (groenten, tuin– en fruitafval) en
organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude metalen, houtafval,
snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA),
autobanden, steenachtige fracties van bouw - en sloopafval en andere selectief
ingezamelde afvalstoffen.
Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons

(PMD): Plastic
flessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten of andere afvalstoffen
bevatten.
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Papier en karton : Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken,

reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier,
kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee
gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied papier of karton, papier
met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt
zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken
e.d.

Herbruikbare goederen : Alle door de normale werking van een particuliere huishouding

ontstane afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en
geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine
huisraad, boeken, elektronische informatiedragers, speelgoed, …

Textiel : Alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen,

overgordijnen, tafelkleden, servetten…), beddengoed, schoeisel, handtassen en
lederwaren ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of
een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

Frituurolie en afgelaten motorolie: Alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op

minerale of synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het bijzonder
afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering van grote hoeveelheden motorolie,
olie met pcb’s of andere giftige stoffen.

Klein Gevaarlijk Afval (KGA) : De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het

VLAREMA.

Glas : Hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en/of daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van dopsels,
deksels en sluitingen, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig
glas, gewapend glas, kristal, opaal glas, rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen,
spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein, aardewerk, beeldbuizen, e.d.
Hol Glas: Betreft alle flessen en bokalen.
Vlak glas: Alle glazen voorwerpen zoals vensterglas ontdaan van inlijstingen, serreglas,
niet-gewapend glas, die geen hol glas zijn.

Groenafval: Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel,

snoeihout, bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon en wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

Snoeihout : Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een
diameter van minder dan 10 cm), haagscheersel.

Gras- en bladafval: Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal

tuinonderhoud, met uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met
grond.
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Boomstronken: Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen

worden ingezet in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor
hergebruik.

Oude Metalen: Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale

werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van ferro- en non-ferroverpakkingen, kga en
elektrische en elektronische toestellen.

Bouwafval : Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk,

plaasterplaten (o.a. Gyproc), asbest-cementplaten (o.a. Eternit) , cellenbeton (o.a. Ytong),
keramiek, asfalt van opritten, ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van
grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, glas, hout en/of aarde.

Steenafval: Zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen …
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met
grond), asfalt, keramiek, gips en kalk, cellenbeton, asbest, …
Keramiek: Alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere

huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo’s,
tegels, stenen borden en tassen, porselein, …, met uitzondering van steenafval.

Gips en kalk: Bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel …

ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van cement, stenen, asfalt, …

Cellenbeton: Alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

Asbestcement: Alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën,

vlakke eterniet … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest,
plastic golfplaten, …

Sloophout : Alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen,

meubilair en grote speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van
geïmpregneerde houtsoorten (tuinmeubelen), hout vermengd met ijzer of glas,
treinbilzen.

E.P.S. : Zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van
gekleurd piepschuim, verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van
voedingsmiddelen, vervuild piepschuim, styrofoamplaten,…

Plastic folies : Alle folies gemengd en ontdaan van onzuiverheden. Zuivere, transparante
en gekleurde folies en zakken ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van
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noppenfolies, plastic straps, plastic blisters, isomo, landbouwfolie, bigbags, flessen,
verpakkingen van voedingswaren, ...

Harde plastics: Alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten,
tuinmeubelen, bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ...
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd),
verpakkingen van gevaarlijke producten (kga), bouw- en isolatiematerialen, tuinslang,
verpakkingen van voedings- waren, plastic blisters en straps, cd’s, dvd’s en videobanden
(restafval), ...
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea) : Apparaten die elektrische

stromen of elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en
apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die
onder een van de categorieën, vermeld in artikel 3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en
die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom
en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle onderdelen, subeenheden en
verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op het moment dat het
wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: apparaten die
deel zijn van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de
bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens,
munitie en oorlogsmateriaal, tenzij het gaat om producten die niet specifiek voor
militaire doeleinden zijn bestemd, en grote, niet-verplaatsbare industriële installaties
van elektrische en elektronische gereedschappen en tuingereedschappen.

Kurk : Alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels,
sluitingen, tegels, wandbedekking, ….

Containerpark : Een bij toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting
waar particulieren en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en
uren bepaalde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke
afvalstoffen vergelijkbare afvalstoffen bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren.
Artikel 2
De contantbelasting is verschuldigd in functie van de fractie en het gewogen gewicht of
het volume bij de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft,
pmd, (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval).
Artikel 3
De contantbelasting in functie van de fractie en het gewogen gewicht of het volume van
de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen bedraagt:
Contantbelasting
Particulieren

Fractie
a) Huisvuil
- ophaling en verwerking
- per kg gewogen huisvuil 0,25 €/kg
- aanbieding 40 l container 0,50 €/ aanbieding
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Contantbelasting KMO

0,25 €/kg
/

-

- aanbieding
120
container
- aanbieding
240
container
- aanbieding
1100
container
- voorrijkost op afroep 1
gebruiksrecht container
- container 40 l
- container 120 l
- container 240 l
- container 1100 l
- aankoop slot

b) Gft-afval
- ophaling en verwerking
- per kg gewogen gft
- gebruiksrecht container
- container 40 l
- container 120 l
- container 240 l
- container 1100 l
- aankoop slot
c) Grofvuil
- voorrijkost op afroep
- verwerking per pakket
of
- 1 persoonsmatras
- 1 persoonsbed
- 2 persoonsmatras
- 2 persoonsbed
- zetel: 1-zit
- zetel: 2-zit
- zetel: 3-zit
- stoel (2 stuks)
- (tuin)tafel
d) Pmd-afval (60 l zak)

l 0,50 €/ aanbieding
1,00 €/ aanbieding
l 5,00 €/ aanbieding
75,00 €/ inzameling
l afroep
0,84 €/maand
0,84 €/maand
1,66 €/maand
4,58 €/maand
25 euro/slot

0,50 €/ aanbieding
1,00 €/ aanbieding
5,00 €/ aanbieding
op 75,00 €/ inzameling op
afroep
/
1,84 €/maand
2,47 €/maand
7,07 €/maand
25 euro/slot

0,18 €/kg

0,18 €/kg

0,84 €/maand
0,84 €/maand
1,66 €/maand
4,58 €/maand
25 euro/slot

/
1,84 €/maand
2,47 €/maand
7,07 €/maand
25 euro/slot

25,00 €/aanleveringsbeurt
5,00 €/begonnen 0,5 m³

25,00 €/aanleveringsbeurt
5,00 €/begonnen 0,5 m³

5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
5,00 €
5,00 €

5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
5,00 €
5,00 €

0,25 €/zak

0,25 €/zak

Artikel 4
§ 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers
zijn de contantbelasting betreffende de ophaling en verwerking verschuldigd op het
Inwoners die uitzonderlijk een hoeveelheid huisvuil wensen aan te bieden die groter is dan de
gebruikte container kunnen tot 3 maal per jaar, mits een aanvraag minimaal 1 werkdag voor de
ophaaldag, maximaal 6 zakken (maximaal 60l) aanbieden naast de container. Wanneer dit
ontoereikend is kan men kiezen voor inzameling op afroep waarbij de voorrijkost wordt
aangerekend. In beide gevallen wordt het huisvuil gewogen en aangerekend.
1
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ogenblik dat de kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval
door de ophaalwagen worden geregistreerd.
De contantbelasting betreffende het gebruik van de containers is maandelijks
verschuldigd in de helft van de maand.
Iedere gebruiker van een container dient vooraf een bedrag te storten op de DifTarrekening en dit in functie van de gebruikte containers.
Aantal
en
type voorschot
containers
1 of meerdere containers 50 euro
van 40 en 120 liter
Per container van 240 l
Per container van 1100 l

100 euro
500 euro

Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval zal de
contantbelasting, zoals bepaald in artikel 2, in mindering worden gebracht van het
vooraf betaalde bedrag. De contantbelasting voor het meegegeven gewicht zal afgerond
worden tot op 2 cijfers na de decimaal.
Zodra het beschikbare bedrag lager is dan 10,00 € wordt door de financieel beheerder een
nieuwe betalingsuitnodiging gestuurd. De containers worden niet meer geledigd van
zodra de vervaldatum van de herinnering is verlopen en het beschikbare bedrag lager is
dan 0 €.
Indien de niet-geledigde containers niet tijdig worden binnengehaald, kunnen ze worden
geledigd aan het tarief vastgesteld in het gemeentelijk belastingreglement betreffende
het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente.
Bij afmelding (verhuis, overlijden, …) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het
nog beschikbare bedrag door de financieel beheerder teruggestort op rekeningnummer
van de begunstigde. Een eindafrekening wordt afgeleverd.
§ 2. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven pmdzakken zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de
gemeente vastgestelde plaats(en).
§ 3. Personen die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening inzake
inzameling van grofvuil op afroep dienen de contantbelasting te betalen via de DifTarrekening (indien aangesloten bij DifTar huis-aan-huis).
of
Personen die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening inzake inzameling
van grofvuil op afroep krijgen een betalingsuitnodiging met daarop de verschuldigde
contantbelasting.
Artikel 5
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting.
Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een
kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een
bezwaartermijn van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 6
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De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger 2 kan een bezwaar op afgiftebewijs
indienen tegen deze contantbelasting bij het College van Burgemeester en Schepenen 3.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de datum van de contante inning4.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien
kalenderdagen na indiening ervan.
Artikel 8
De gemeenteraadsbeslissingen van 26 oktober 2004 en 14 februari 2006 betreffende het
retributiereglement voorafbetaling ophaling rest- en gft-fractie huisvuil, en de
wijzigingen hiervan, worden opgeheven.
Artikel 9
Gelast het College van Burgemeester en Schepenen met de uitvoering van dit besluit.

9. Contantbelastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het
containerpark aangeboden afvalstoffen
De Raad,
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43.§2.15°;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaal-kringlopen en afvalstoffen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA), zoals gewijzigd;
Onder vertegenwoordiger wordt verstaan : de personen die speciaal gemachtigd zijn door de
belastingschuldige, een advocaat, een rechthebbende van de belastingschuldige, evenals diegene
die gemachtigd is om de belastingschuldige te vertegenwoordigen.
3 Bij contantbelastingen, in tegenstelling tot kohierbelastingen waar de regels van het
bezwaarrecht en de contactgegevens op het aanslagbiljet moeten vermeld worden, geldt er geen
dergelijke verplichting dit vooral om de administratieve lasten en kosten niet onnodig te
verzwaren. Uiteraard doen de gemeenten er wel goed aan om het bezwaarrecht in de mate van
het mogelijke onder de aandacht te brengen van de belastingschuldige. Dit zou bijvoorbeeld
kunnen door de regels van het bezwaarrecht en de contactgegevens (faxnummer en e-mailadres
van het gemeentebestuur) toch te vermelden op het afgifte bewijs of door een foldertje ter
beschikking te leggen bij degene die de contactbelasting int waarin de regels en de nodige
contactgegevens zijn vermeld.
4 Bezwaarschriften kunnen via een duurzame drager (elektronische informatiedrager, fax of email) worden ingediend indien het College van Burgemeester en Schepenen in deze mogelijkheid
voorziet.
2
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Gelet op de bijlagen bij het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), zoals gewijzigd, in zonderheid bijlagen
2.1. en 5.1.4;
Gelet op het uitvoeringsplan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen’
van de Vlaamse Regering van 14 december 2007; (Op de Vlaamse Regering van 14
december 2007 werd het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke
afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 35 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de
voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994,
vastgesteld. Dit uitvoeringsplan vervangt het uitvoeringsplan Huishoudelijke
Afvalstoffen 2003-2007.);
Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheersoverdracht
deed aan de intergemeentelijke vereniging EcoWerf voor de uitbating van het
gemeentelijke containerpark;
Overwegende dat de uitbating van het containerpark in de gemeente met ingang van 1
februari 2005 werd geautomatiseerd;
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de bezoeker van het containerpark
wordt geïdentificeerd en dat zijn bezoek aan het containerpark wordt geregistreerd,
alsook dat de aangevoerde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen worden geregistreerd;
Overwegende dat de kosten voor de uitbating van het gemeentelijk containerpark, en
meer in het bijzonder verbonden kosten voor inzameling en verwerking van de daar
aangeboden afvalstoffen, zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën;
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;
Overwegende dat derhalve, de kosten voor inzameling en verwerking van de op het
containerpark aangebrachte afvalstoffen, zullen verhaald worden op de aanbieders via
een gedifferentieerde contantbelasting;
Overwegende dat deze contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie
en het volume of gewicht van de aangeboden afvalstoffen;
Overwegende dat de invoering van een dergelijke contantbelasting voor de inzameling en
verwerking van afvalstoffen op het containerpark, de gemeente toelaat om het principe
van ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen, en om alzo prioriteit te verlenen aan
afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren;
Overwegende dat dergelijke gedifferentieerde contantbelasting in combinatie met
basisfinanciering vanuit de algemene middelen van de gemeente en een forfaitaire
afvalbelasting een optimale invulling is van het principe van “de vervuiler betaalt”;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op het hergebruik, de
recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (en
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vergelijkbare bedrijfs-afvalstoffen) in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te
stemmen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van
het administratief toezicht op de gemeenten, zoals gewijzigd;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de
artikelen 117 en 118;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen:
De VLD-fractie en de SPA fractie verklaren dat ze niet akkoord kunnen gaan met de
afname van het aantal gratis beurten
BESLUIT:
Stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, F Havet, F Francart, G Hardiquest, T. Groeseneken, W.
Lambrechts, H. Decoster, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch, Onthouding: A. Van den Steen, L.
Buccauw – Stemmen tegen: C. Vangoidsenhoven , H. Princen, L. Dotremont .
De gemeenteraad
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2014 wordt er een contantbelasting gevestigd voor het ter
inzameling en verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het
containerpark.
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:

Huishoudelijk afval : Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de

particuliere huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.

Groente-,

Fruit en Tuinafval (gft): Organisch composteerbaar afval zoals
aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten,
doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier
van keukenrol, plantaardig keukenafval en etensresten, verwelkte snijbloemen en
kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen,
gazonmaaisel in kleine hoeveelheden, bladeren, onkruid en resten uit groente- en
siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of
uit een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden.
Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en
die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de
huisvuilinzameling kunnen worden aangeboden, met uitzondering van: papier en karton,
textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft (groenten, tuin– en fruitafval) en
organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude metalen, houtafval,
snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA),
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autobanden, steenachtige fracties van bouw - en sloopafval en andere selectief
ingezamelde afvalstoffen.

Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons
(pmd): Plastic
flessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten of andere afvalstoffen
bevatten.
Papier en karton : Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken,

reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier,
kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee
gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied papier of karton, papier
met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt
zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken
e.d.

Herbruikbare goederen : Alle door de normale werking van een particuliere huishouding
ontstane afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en
geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine
huisraad, boeken, elektronische informatiedragers, speelgoed, …
Textiel : Alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen,

overgordijnen, tafelkleden, servetten…), beddengoed, schoeisel, handtassen en
lederwaren ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of
een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

Frituurolie en afgelaten motorolie: Alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op
minerale of synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het bijzonder
afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering van grote hoeveelheden motorolie,
olie met pcb’s of andere giftige stoffen.
Klein Gevaarlijk Afval (KGA): De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het
VLAREMA.

Glas : Hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en/of daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van doppen,
deksels en sluitingen, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig
glas, gewapend glas, kristal, opaal glas, rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen,
spaarlampen, TL-lampen, stenen, tegels, porselein, aardewerk, beeldbuizen, e.d.
Hol Glas: Betreft alle flessen en bokalen.
Vlak glas: Alle glazen voorwerpen zoals vensterglas ontdaan van inlijstingen, serreglas,
niet-gewapend glas, die geen hol glas zijn.

Groenafval: Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel,

snoeihout, bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon -
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en wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

Snoeihout : Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een
diameter van minder dan 10 cm), haagscheersel.

Gras- en bladafval: Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal

tuinonderhoud, met uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met
grond.

Boomstronken: Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen
worden ingezet in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor
hergebruik.

Oude Metalen: Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale

werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van ferro- en non-ferroverpakkingen, kga en
elektrische en elektronische toestellen.

Bouwafval : Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk,

plaasterplaten (o.a. Gyproc), asbestcementplaten (o.a. Eternit) , cellenbeton (o.a. Ytong),
keramiek, asfalt van opritten, ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van
grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, glas, hout en/of aarde.

Steenafval: Zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen …
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met
grond), asfalt, keramiek, gips en kalk, cellenbeton, asbest, …
Keramiek: Alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere

huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo’s,
tegels, stenen borden en tassen, porselein, …, met uitzondering van steenafval.

Gips en kalk: Bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel …

ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van cement, stenen, asfalt, …

Cellenbeton: Alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.

Asbestcement: Alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën,

vlakke eterniet … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest,
plastic golfplaten, …

Sloophout : Alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen,

meubilair en grote speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van
geïmpregneerde houtsoorten (tuinmeubelen), hout vermengd met ijzer of glas,
treinbilzen.
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E.P.S. : Zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van
gekleurd piepschuim, verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van
voedingsmiddelen, vervuild piepschuim, styrofoamplaten,…

Plastic folies : Alle folies gemengd en ontdaan van onzuiverheden. Zuivere, transparante

en gekleurde folies en zakken ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van
noppenfolies, plastic straps, plastic blisters, isomo, landbouwfolie, bigbags, flessen,
verpakkingen van voedingswaren, ...

Harde plastics: Alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten,

tuinmeubelen, bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ...
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd),
verpakkingen van gevaarlijke producten (kga), bouw- en isolatiematerialen, tuinslang,
verpakkingen van voedings- waren, plastic blisters en straps, cd’s, dvd’s en videobanden
(restafval), ...

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea) : Apparaten die elektrische
stromen of elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en
apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die
onder een van de categorieën, vermeld in artikel 3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en
die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom
en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle onderdelen, subeenheden en
verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op het moment dat het
wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: apparaten die
deel zijn van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de
bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens,
munitie en oorlogsmateriaal, tenzij het gaat om producten die niet specifiek voor
militaire doeleinden zijn bestemd, en grote, niet-verplaatsbare industriële installaties
van elektrische en elektronische gereedschappen en tuin-gereedschappen.
Kurk : Alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels,
sluitingen, tegels, wandbedekking, …

Containerpark : Een bij toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting

waar particulieren en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en
uren bepaalde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke
afvalstoffen vergelijkbare afvalstoffen bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren.
Artikel 2
De contantbelasting is verschuldigd in functie van de fractie en het volume van de
aangeboden afvalstoffen op het containerpark.
Artikel 3
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De contantbelasting in functie van het volume van de ter inzameling en verwerking
aangeboden afvalstoffen bedraagt:
DifTar Volumepark
Fractie
a) Grofvuil
- Volume 1 perskamer
of
- Per pakket van 0,5 m3
- of
- 1 persoonsmatras
- 1 persoonsbed
- 2 persoonsmatras
- 2-persoonsbed
- zetel: 1-zit
- zetel: 2-zit
- zetel: 3-zit
- stoel (2 stuks)
- (tuin)tafel

Toegangsgeld
a) Bezoek aan het
containerpark
- auto, voetganger, fiets
- aanhangwagen
- bestelwagen
b) Asbestcement, kga, en
aeea
c) Gratis toegangsbeurten
per
jaar

Contantbelasting particulieren

Contantbelasting KMO

20,00 €/perskamer

20,00 €/perskamer

5,00 €/begonnen 0,5 m³

5,00 €/begonnen 0,5 m³

5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
5,00 €
5,00 €

5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
5,00 €
5,00 €

Contantbelasting particulieren
2,5 €/beurt
7,5 €/beurt
20,00 €/beurt

5

5,00 €/beurt
15,00 €/beurt
30,00 €/beurt

Een voertuig dat enkel
asbestcement, kga of aeea
aanvoert heeft gratis toegang tot
het containerpark
-

-

d) Opgelet

Contantbelasting
KMO 5

4 per aansluitpunt;
Een personenwagen, fietser of
voetganger wordt verrekend
als 1 gratis toegangsbeurt;
Een aanhangwagen wordt
geteld als 2 gratis
toegangsbeurten. Een
bestelwagen kan geen gebruik
maken van de gratis beurten.

Vanaf het 10e bezoek binnen
hetzelfde kalenderjaar worden de

KMO’s kunnen een specifieke toegangsbadge aanvragen als KMO.
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Geen

KMO tarieven van toepassing op
de betrokken particulier

Artikel 4
Bij een DifTar volumepark is de contantbelasting verschuldigd door de bezoeker
(particulier en KMO) die de afvalstoffen aanbiedt en betaalbaar, na volumebepaling en
voor afgifte, met de betaalkaart (Bancontact of Proton [Proton tot eind 2014]).
Artikel 5
Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en of gestolen toegangsbadge wordt
een contantbelasting gevraagd van 5,00 €.
Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het aanbrengen
van afval afkomstig vanuit de gemeente, een kaart voor het containerpark aanvragen bij
het gemeentebestuur. De kaarten worden uitgeleend voor een periode van maximum 4
weken, tegen een waarborg van 30 €.
Artikel 6
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting.
Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een
kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een
bezwaartermijn van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 7
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger 6 kan een bezwaar op afgiftebewijs
indienen tegen deze contantbelasting bij het College van Burgemeester en Schepenen 7.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de datum van de contante inning8.
Onder vertegenwoordiger wordt verstaan : de personen die speciaal gemachtigd zijn door de
belastingschuldige, een advocaat, een rechthebbende van de belastingschuldige, evenals diegene
die gemachtigd is om de belastingschuldige te vertegenwoordigen.
7 Bij contantbelastingen, in tegenstelling tot kohierbelastingen waar de regels van het
bezwaarrecht en de contactgegevens op het aanslagbiljet moeten vermeld worden, geldt er geen
dergelijke verplichting dit vooral om de administratieve lasten en kosten niet onnodig te
verzwaren. Uiteraard doen de gemeenten er wel goed aan om het bezwaarrecht in de mate van
het mogelijke onder de aandacht te brengen van de belastingschuldige. Dit zou bijvoorbeeld
kunnen door de regels van het bezwaarrecht en de contactgegevens (faxnummer en e-mailadres
van het gemeentebestuur) toch te vermelden op het afgifte bewijs of door een foldertje ter
beschikking te leggen bij degene die de contactbelasting int waarin de regels en de nodige
contactgegevens zijn vermeld.
6
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Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien
kalenderdagen na indiening ervan.
Artikel 9
De gemeenteraadsbeslissingen van 26 oktober 2004, 13 juni 2006, 12 mei 2009 en 8 juni
2010 betreffende het retributiereglement voor de ter inzameling en verwerking op het
containerpark aangeboden afvalstoffen, en de wijzigingen hiervan, worden opgeheven.
Artikel 10
Gelast het College van Burgemeester en Schepenen met de uitvoering van dit besluit.

10.Goedkeuring exclusieve dienstverleningsovereenkomst infrastructuurwerken
De gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking;
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van INTERLEUVEN zoals gepubliceerd in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 11 juni 2010;
Gelet op het besluit van 23 maart 2005 van de raad van bestuur van INTERLEUVEN
inhoudende het voorstel tot aanpassing van de statuten van INTERLEUVEN,
inzonderheid met betrekking tot de duurtijd van de vereniging en met betrekking tot de
omschrijving van de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader
van wederzijdse exclusiviteit;
Gelet op het besluit van 26 mei 2010 van de buitengewone algemene vergadering van
INTERLEUVEN waarbij de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd;
Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van
INTERLEUVEN blijkt dat :
1.1 Studie en opmaak van infrastructuurwerken
1.3. Veiligheidscoördinatie en uitvoering van infrastructuurwerken
1.5.Toezicht bij infrastructuurwerken
1.7. Technische en administratieve begeleiding, advisering en coördineren van projecten.
kan worden gerealiseerd;
Dat de gemeente als deelnemer van INTERLEUVEN als dienstverlenende vereniging in
de mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op
deze diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden;
Dat INTERLEUVEN bij de uitvoering van deze diensten in opdracht van een deelnemer
er zelf toe gehouden is om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven;
Bezwaarschriften kunnen via een duurzame drager (elektronische informatiedrager, fax of email) worden ingediend indien het College van Burgemeester en Schepenen in deze mogelijkheid
voorziet.
8
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De toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan INTERLEUVEN onder
meer tot voordeel heeft dat er in beginsel, behoudens andersluidend standpunt van de
BTW-administratie, op de door de eigen personeelsleden van INTERLEUVEN geleverde
prestaties geen BTW zal worden doorgerekend naar de gemeente toe; dat op alle andere
prestaties en kosten uiteraard wel BTW verschuldigd blijft.
Dat er daarenboven in de aangepaste statuten van INTERLEUVEN werd voorzien in
een vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden
toegewezen;
Dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en
expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt
bepaald: “De kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in
art. 4 worden verrekend aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend
principe. Voor de aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de
wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een open boekhouding”;
Dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het
project op te volgen;
Dat de uurlonen voor de personeelsleden van INTERLEUVEN door INTERLEUVEN op
basis van de reële kostprijs als volgt werden bepaald (toestand op 01/01/2013) :
-

algemeen projectleider/specialist-expert

-

projectleider

-

ontwerper, controleur/landmeter MSOG/

:
:

83,00 Euro
74,00 Euro

veiligheidscoördinator B/projectmedewerker-expert/
technisch medewerker

:

68,00 Euro

Dat deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals
toepasselijk in de openbare sector;
Dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de
gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden
omschreven, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van INTERLEUVEN;
De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op
INTERLEUVEN, dan wel om deze diensten zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af
van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten
uitvoeren door derden;
Dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot een
31/12/2019 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het
verstrijken van voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de
exclusieve dienstverlening en aldus zonder aanrekening van BTW;
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Dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in
bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan
INTERLEUVEN bij exclusiviteit toe te kennen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

B E S L U I T:
Artikel 1 – De volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de statuten van
INTERLEUVEN, worden in exclusiviteit toegekend aan de dienstverlenende vereniging
INTERLEUVEN met ingang van 01/01/2014 tot 31/12/2019, met dien verstande dat
opdrachten die werden toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode, zullen
worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening :
1.1 Studie en opmaak van infrastructuurwerken
1.3. Veiligheidscoördinatie en uitvoering van infrastructuurwerken
1.5.Toezicht bij infrastructuurwerken
1.7. Technische en administratieve begeleiding, advisering en coördineren van projecten.
Artikel 2 – De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in
bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren
van huidige beslissing.

11.Goedkeuring exclusieve dienstverleningsovereenkomst ivm begeleiding, opvolging,
advies bij de redactie van nood- en interventieplannen.
De gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Overwegende dat er nog bijkomende informatie nodig is;
Besluit
Dit agendapunt wordt verdaagd.

12.Beter wonen aan de Gete: goedkeuring inhoudelijk en financieel jaarverslag
DE RAAD,
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijk samenwerking;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 houdende
subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op het provinciaal reglement voor projecten die het lokaal woonbeleid
ondersteunen;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 08 april 2008 houdende project lokaal
woonbeleid: goedkeuring overeenkomst interlokale vereniging, statuten en huishoudelijk
reglement;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 juni 2013 tot wijziging statuten
intergemeentelijke vereniging Beter Wonen aan de Gete;
Overwegende dat het 4de werkingsjaar van interlokale vereniging ‘Beter Wonen aan de
Gete’ liep van 01 september 2012 tot en met 31 augustus 2013;
Overwegende dat een financieel jaarverslag moet worden opgesteld ter verantwoording
van de uitgaven; dat een inhoudelijk jaarverslag moet worden opgesteld ter
verantwoording van de activiteiten; dat beide jaarverslagen moeten voorgelegd worden
aan de subsidiërende hogere overheden;
Overwegende dat het voorliggend financieel jaarverslag en het inhoudelijk jaarverslag
werden goedgekeurd op het beheerscomité in zitting van 14 oktober 2013;
Overwegende dat in de overeenkomst en de statuten van de interlokale vereniging ‘Beter
Wonen aan de Gete’ is bepaald dat het financieel jaarverslag en het inhoudelijk
jaarverslag moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Gehoord de toelichting door raadslid W. Lambrechts;
Na beraadslaging,
Aangenomen met algemeenheid van stemmen:
BESLUIT:
Artikel 1. Het financieel jaarverslag en het inhoudelijk jaarverslag van 14 oktober 2013
over het 4de werkingsjaar van de interlokale vereniging ‘Beter Wonen aan de Gete’ goed
te keuren.
Art. 2. Een afschrift van onderhavige besluit te zenden naar:
 de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.
 Wonen-Vlaanderen, Phoenixgebouw, Koning Albert-II laan 19 bus 21 te 1210
Brussel.

BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN
Ingediend door raadslid L. Buccauw, SPA
Bij de voorlegging van het globale beleidsplan aan de bevolking enkele weken geleden
ontbrak in de toekomstige voorgesteld sociaal beleidsplan elke verwijzing naar de
samenwerking met het gemeentelijk PWA.
Hoe ziet de meerderheid en schepen de toekomst van het plaatselijk PWA als sociaal
instrument . Waarom ontbrak elke beleidsnota over het PWA in het voorgestelde
beleidsplan…
Burgemeester-voorzitter JP Taverniers verklaart dat er inzake PWA niets wijzigt, in het
overzicht van de doelstellingen, voorgelegd tijdens de participatieavond lag de nadruk op
nieuwe initiatieven.
Schepen M Lefevre verklaart dat het PWA federale materie behelst, met een eigen
beheersorgaan.
Toekennen van toelage voor noodhulp aan de Filipijnen,
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DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Tyfoon Haiyan, de meest krachtige tyfoon van dit jaar, raakte de Filipijnen op 8
november om 4u30 in de ochtend op Guiuan, Samar eiland met windstoten van 235
kilometer per uur. Dit is de 24ste tropische storm die de Filipijnen in 2013 raakt. De
impact van de storm was bijzonder zwaar. Infrastructuren raakten beschadigd en er
ontstonden overstromingen
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Er wordt een bedrag van 800 € gestort door de gemeente aan de
hulporganisaties.

*** De zitting wordt gesloten om 21u00 ***
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