ZITTING VAN 14 juni 2016
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken , H. Decoster ,W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens,
H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, A. Van den Steen, L. Fuchs, Raadsleden.
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: K. Hendrickx, C. Vangoidsenhoven, raadsleden en Jos Cauwberghs,
OCMW-voorzitter – met raadgevende stem

AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u03 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 10.05.2016.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 10.05.2016 goed.

2. Goedkeuring gemeenterekening dienstjaar 2015
DE RAAD,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 148 en volgende;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor het
maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en de bijlagen bij dit besluit, zoals gewijzigd;
Gelet op het ministerieel besluit van 3 december 2010 betreffende de gemeenten en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn die de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de rekening van de gemeente zoals door het college van burgemeester en
schepenen werd voorgelegd:
Overwegende dat ieder raadslid hiervan een exemplaar heeft ontvangen, minstens 14
vrije dagen vóór deze zitting, zoals voorzien door het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Raadslid Herwig Princen stelt dat er een aantal werken gepland werden, maar dat de
uitvoering vertraagd is, dit geldt ook voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen. De
autofinancieringsmarge is zeer goed, maar dat komt vooral door het uitstellen van
werken;

Schepen Fred Francart stelt vast dat de gemeente minder dan 1% afbetaalt, welke
gemeente kan zulke cijfers voorleggen?
De burgemeester-voorzitter stelt vast dat de gemeente goed aan het boeren is;

Stemmen voor : JP Taverniers, M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest,

T. Groeseneken , H. Decoster ,W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens, H. Princen, L.
Dotremont, L. Buccauw – onthouding : A. Van den Steen, L. Fuchs - Stemmen tegen :
geen
BESLUIT:
Art 1 – De rekening voor het dienstjaar 2015 wordt goedgekeurd zoals ze werd
voorgelegd.

3. Kapitaalverhoging Eandis Assets
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente Hoegaarden deelnemer is van de dienstverlenende
vereniging Finilek;
Gelet op de statuten van Finilek;
Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente Hoegaarden
rechtstreeks aandeelhouder kan worden van Eandis Assets door intekening op de
kapitaalverhoging;
Gelet op de aangetekende brief van 22 maart 2016;
Overwegende de toelichting in de motiveringsnota voor de kapitaalverhoging;
Overwegende dat de kapitaalverhoging voor rekening van de gemeente Hoegaarden door
Finilek wordt gefinancierd via vreemde middelen (bankfinanciering);
Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden voorzien;
BESLUIT:
Enig artikel : De gemeente Hoegaarden verzoekt Finilek om voor haar rekening de
kapitaalverhoging van Eandis Assets te onderschrijven voor een bedrag van €
156.732,33.

4. Gemeentelijk patrimonium : site Jongensschoolstraat - erfpacht
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;

Gelet op het feit dat voetbalclub SC Out-Hoegaarden de site aan de Jongensschoolstraat
verlaat bij het einde van het huidige voetbalseizoen, aangezien alle activiteiten
gecentraliseerd worden in Hoegaarden-centrum (Tiensestraat);
Gelet op de bijgevoegde ontwerp-erfpachtovereenkomst ivm de site Jongensschoolstraat
te Outgaarden;
Gelet op het bijgevoegde schattingsverslag opgesteld door beëdigd landmeter-expert
Jean-Luc Smolders dd 26.04.2016;
Raadslid Liselore Fuchs vindt het raar dat op 31 juli de kandidaturen al afgesloten
worden, de kandidaten hebben onvoldoende tijd volgens haar;
Raadslid Herwig Princen stelt ook voor om de kandidaten meer tijd te gunnen;
De burgemeester-voorzitter stelt dat het belangrijk is om de startdatum te laten
samenvallen met het begin van het nieuwe sportseizoen;
Schepen Marleen Lefevre voegt hieraan toe dat de gemeente de site niet te lang wenst te
laten leegstaan, zo kan verloedering vermeden worden.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;

Stemmen voor : JP Taverniers, M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest,

T. Groeseneken , H. Decoster ,W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens,
– onthouding : A. Van den Steen - Stemmen tegen : H. Princen, L. Dotremont, L.
Buccauw , L. Fuchs.
BESLUIT:
Art 1 – De ontwerperfpachtovereenkomst ivm de site Jongensschoolstraat te Outgaarden
wordt goedgekeurd.

Art 2 – Er wordt een oproep geplaatst op de gemeentelijke website/facebookpagina en in
een krant om kandidaat erfpachters uit te nodigen om hun kandidatuur in te
dienen.
Art 3 – De kandidaturen worden uiterlijk op 31 juli 2016 ingediend. Het college van
burgemeester en schepen zal de kandidaturen beoordelen op basis van de
door de kandidaat-erfpachter voorgestelde jaarlijkse canon (maximaal 60 punten)
en het inhoudelijke projectvoorstel (maximaal 40 punten). Voor wat betreft het
het beoordelen van het inhoudelijke aspect wordt ook de inpasbaarheid in de
omgeving in aanmerking genomen. De kandidaten krijgen de gelegenheid hun
project mondeling toe te lichten.
Art 4 – De burgemeester en de gemeentesecretaris worden aangesteld om de gemeente
te vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte.

5. Reglement voor de procedure voor een verkoop uit de hand aan de hoogste
bieder van de gemeentelijke roerende goederen
DE RAAD
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de van toepassing zijnde artikels uit het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald de
wijze van eigendomsverkrijging;
Overwegende dat de roerende goederen die de gemeente als rechtspersoon bezit,
vervreemdbaar zijn;
Overwegende dat de gemeente na het verstrijken van de bezwaartermijn eigenaar wordt
van achtergelaten of in beslag genomen goederen;
Overwegende dat de gemeente over materiaal en materieel en bepaalde roerende
goederen beschikt waaraan door het bestuur geen gebruik of bestemming meer gegeven
wordt, omdat het uit dienst gehaald is, overbodig is, niet meer nuttig voor het uitoefenen
van de openbare dienst, onbruikbaar, of onherstelbaar geworden is;
Overwegende dat het bewaren en stockeren van al deze goederen niet meer mogelijk is;
Overwegende dat voor een aantal van deze stortkosten of afvoerkosten moeten worden
betaald;
Overwegende dat het van goed beheer getuigt om deze roerende goederen, al dan niet
tegen betaling, te vervreemden;
Overwegende dat de kosten van een openbare verkoop in dit geval niet opwegen tegen de
te verwachten opbrengsten.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1. De gemeenteraad machtigt het College van Burgemeester en Schepenen om
roerende goederen, die eigendom zijn van de gemeente uit de hand te verkopen aan de
hoogste bieder en dit volgens de procedure die in onderhavig reglement wordt
beschreven.
Artikel 2. Wanneer het College beslist om een gemeentelijk roerend goed uit de hand te
verkopen, legt ze een minimale vraagprijs vast en worden de concrete modaliteiten van
de bekendmaking, prijsbiedingen en bezichtiging bepaald.
De minimale vraagprijs is steeds hoger dan de prijs dievoor afvoer (oud ijzer, brandhout,
…) bekomen wordt.
Artikel 3. De bekendmaking van de verkoop gebeurt, minimaal 14 dagen voorafgaand
aan de uiterste indieningsdatum, via één van de volgende reclamemogelijkheden:

- aankondiging op de valven van het gemeentehuis,
- aankondiging op de gemeentelijke website,
- aankondiging via de gemeentelijke facebookpagina,
- advertenties in het gemeentelijk infoblad of andere media.
Artikel 4: De aankondiging bevat :
- de beschrijving van het goed, incluis een foto.
- de wijze van bezichtigen van de goederen.
- de minimale vraagprijs zoals vastgesteld door het College,
- de datum, het uur en plaats van de opening van de offertes van kandidaat-kopers en de
contactgegevens van de dienst bevoegd voor de verkoop;
- de organisatie en de periode van de bezoeken aan het goed en de contactgegevens van
de dienst tot wie men zich moet wenden om het goed te bezichtigen.
Artikel 5:
De goederen worden aangeboden en verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, met
alle zichtbare, onzichtbare en verborgen gebreken, zonder een garantie van welke aard
dan ook.
Kandidaat-kopers bezorgen hun offerte (prijsbiedingen) in dubbele omslag aan de
bevoegde gemeentelijke dienst. Enkel inschrijvingen onder gesloten briefomslag zonder
opbod zijn geldig.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de toewijzing van de goederen
aan de hoogste bieder. Bij een gelijke bieding op hetzelfde goed wordt er toegewezen door
middel van loting.
De betaling gebeurt, na facturatie, door storting op rekening van de gemeente en wordt
geboekt op artikel GBB-CBS/0190-00/7000099.
De goederen kunnen pas na voorafgaande storting van het overeengekomen bedrag, door
de koper zelf en binnen de afgesproken termijn, afgehaald worden. Zo niet vervallen alle
rechten van de koper.
De goederen waarvan de ingediende biedingen de vastgestelde minimale verkoopprijs
niet halen, worden niet verkocht.
Niet-verkochte goederen kunnen, mits positief advies van de financieel beheerder
afgevoerd worden.
Artikel 6:
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad. Het reglement
wordt bekendgemaakt overeenkomstig de wetgeving op openbaarheid van bestuur.

6. Gemeentepersoneel : aanpassing rechtspositieregeling
DE RAAD,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd 16.12.2008 tot goedkeuring van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen (laatste wijziging

08.12.2015);

Gelet op het advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd
13.06.2016;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – De aanpassingen in de tekst van de bijgevoegde gemeentelijke rechtspositieregeling worden goedgekeurd.

7. Gemeentepersoneel : goedkeuring GSM-policy
DE RAAD,
Gelet op de bijgevoegde richtlijnen en afspraken bij het gsm-gebruik door
personeelsleden in geval van ten lasteneming abonnement door de gemeente / het
OCMW.
Gelet op het advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd
13.06.2016;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – De bijgevoegde GSM-policy wordt goedgekeurd.

8. Goedkeuring machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot
vaststelling van bepaalde retributies en bepaling van voorwaarden.
DE RAAD
Gelet op de artikelen 42, 43 en 57 van het gemeentedecreet
Overwegende dat de gemeenteraad het College kan machtigen tot het heffen van
retributies en het bepalen van de concrete bijzonderheden;
Overwegende dat de gemeenteraad dan enkel het kader en de belangrijkste voorwaarden
van de retributie vaststelt, onder meer de aanduiding van diegene die de retributie
verschuldigd is, voor zover dat niet als vanzelfsprekend volgt uit de aard van de
retributie;

Overwegende dat de raad de vaststelling van de tarieven, de wijze van innen en het
toestaan van eventueel vrijstellingen van heffing of verminderingen kan delegeren aan
het College van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat door de delegatie van de vaststelling van tarieven de administratieve
afhandeling van de dossiers vlotter kan verlopen, alsook het inspelen op veranderende
omstandigheden (bv. nieuwe initiatieven, aanpassingen aankoopprijzen);
Besluit:
Art. 1 - Aan het College wordt de machtiging verleend tot vaststelling van retributies,
binnen de voorwaarden zoals bepaald in dit besluit en dit vanaf 1 juli 2016
1. Culturele initiatieven: tickets en toegangsprijzen voor voorstellingen zoals optredens,
tentoonstellingen, erfgoedactiviteiten, … : 0 tot 15 euro per persoon.
2. Jeugdinitiatieven worden bij voorkeur gratis aangeboden (bijvoorbeeld Roefel en
Buitenspeeldag). In uitzonderlijke gevallen kan maximaal een deelnemingsbijdrage van
5 euro worden geïnd.
3. Sportinitiatieven:
- deelname aan ééndagsactiviteiten en cursussen: 0 tot 20 euro per dag.
- deelname aan sportkampen: maximaal 50 euro per week per kind.
4. Activiteiten voor senioren, zoals het seniorenfeest : 0 tot 10 euro per persoon.
5. Tarieven inzake toeristische folders, brochures en dergelijke
- gemeenteplan: gratis
- verkoop brochures: 0 tot 5 euro
6. Tarieven voor de verkoop van dranken bij diverse gemeentelijke activiteiten,
maximale prijs 3 euro per consumptie.
Art. 2 – Het College bepaalt per individueel geval de concrete retributie.
Het College kan, mits grondige motivering kortingen en vrijstellingen toekennen in de
retributies vermeld onder artikel 1. Een korting of vrijstelling moet steeds gebaseerd zijn
op objectief vaststelbare criteria, zoals aantal deelnemers per gezin; sociaal statuut of
leeftijd van de deelnemers, afnamehoeveelheden en abonnementformules.
Art. 3 – De machtiging aan het College houdt eveneens de bevoegdheid in tot wijziging
van bestaande retributiereglementen met betrekking tot de in artikel 1 vermelde
materies.
Art. 4 – De retributie is verschuldigd door de aanvrager. De retributie wordt contant
betaald of via overschrijving op rekeningnummer BE 34 0910 0015 1690, met vermelding
‘onderwerp + naam’. Bij annulering wordt geen terugbetaling verricht, tenzij in gevallen
van overmacht.
Art. 5. Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de
bepalingen van het gemeentedecreet inzonderheid art. 186 en 187.
Art. 6. Een afschrift van de huidige beslissing wordt binnen de 20 dagen verzonden naar
het Agentschap Binnenlands Bestuur, onder de toezichtregeling.

9. Goedkeuring reglement voor het huren van instrumenten ART-filiaal
Hoegaarden
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente Hoegaarden gestart is met de verhuring van enkele
instrumenten voor de leerlingen van het filiaal in Hoegaarden;
Ieder jaar worden er één of meerdere instrumenten aangekocht;
Gelet op het bijgevoegde reglement voor het huren van instrumenten ART –filiaal
Hoegaarden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Het bijgevoegde reglement voor het huren van instrumenten ART –filiaal
Hoegaarden wordt integraal goedgekeurd.

10. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Rode Kruis Tienen
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op de jarenlange positieve samenwerking met het Rode Kruis Tienen;
Gelet op het bijgevoegde ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis
Tienen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis Tienen
wordt integraal goedgekeurd.

BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN INGDIEND
DOOR EVELIEN JANSSENS, RAADSLID CD&V
Raadslid Herwig Princen verklaart dat volgens hem deze punten laattijdig ingediend
werden. Hij verklaart dat hij hiertegen een klacht zal indienen. De raadsleden Herwig

Princen, Lucia Dotremont en Luc Buccauw verlaten hierop de zitting en ze nemen plaats
in de publieksruimte.

11. Wijzigingsbesluit: politiereglement voor de ter inzameling en verwerking op het gemeentelijk
containerpark aangeboden afvalstoffen – wijziging regeling van de aanbieding van zachte en
harde plastics op het containerpark.
DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
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
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);
Gelet op de het gemeenteraadsbesluit van 14 juni 2016 waarbij harde en zachte plastics als nieuwe
selectief in te zamelen fracties worden ingevoerd (in het politiereglement betreffende de inzameling
van huishoudelijke afvalstoffen via het containerpark);
Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan
EcoWerf voor de uitbating van het containerpark;
Overwegende dat EcoWerf vanaf 1 juli 2016 harde en zachte plastics zal inzamelen op de
containerparken;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in zitting van 13.02.1997 houdende de goedkeuring van
het politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen, zoals gewijzigd op
10.05.2005, , 14.02.2006, 13.06.2006 en 08.06.2010;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Enig artikel:
Volgende aanpassingen aan het raadsbesluit van 13.06.2006 waarbij het politiereglement
betreffende de huis-aan-huisinzameling van huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van diverse
huishoudelijke afvalfracties, die via de brengmethode worden toegelaten op het containerpark,
gewijzigd werd, worden goedgekeurd:
Aan artikel 12.2.1 worden volgende punten toegevoegd:

22° ZACHTE PLASTICS: 100% zuivere folies, zakken, potjes,… (LDPE; HDPE, PP,….):
Wat kan
Wat kan niet
Folies
Pmd
Draagtassen
Pvc
Zakjes
Rubber
Blisters
Schuimrubber
Kuipjes en vlootjes
Textiel
Potjes
Schoenen
Kleerhangers
Leder
Bloempotjes
Piepschuim
Klein speelgoed
Geplastificeerd papier
Harde plastic met volume < 10 l Golfplaten
Zilverkleurige folies
(emmer)
De zachte plastics worden ingezameld op de Ecowerf-containerparken.
De zachte plastics moeten aangeboden worden in een door de intercommunale Ecowerf
goedgekeurd recipiënt (roze zak). Het gebruik van de roze zak is dus enkel verplicht wanneer de
zachte plastics aangeboden worden op het containerpark.
Het recipiënt moet zorgvuldig gesloten worden. Het recipiënt mag noch scheuren, barsten (tenzij
zorgvuldig met plakband hersteld) of lekken vertonen.
Het gewicht van het aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan 10 kg.
De zachte plastics moeten gereinigd en gezuiverd zijn en moeten ontdaan zijn van alle onderdelen
die geen plastic zijn.
23° HARDE PLASTICS: alle zuivere harde plastics (HDPE, PP, PVC...):
Wat kan
Plastic buizen en dakgoten
Plastic emmers
Plastic ramen, deuren en rolluiken
Plastic speelgoed
Plastic muziekcassette dozen
Plastic tuinmeubelen
Plastic wasmanden
Plastic bierbakken
Plastic dakgoten
Plastic planchetten
…

Wat kan niet
Pmd
Kga: siliconen tubes, bussen van
detergenten, olie , vaten, verfpotten
Polyester golfplaten
Elektrisch / elektronisch materiaal
Spullen op batterijen
Bloempotten
Plastic folie
Motorhelmen
Auto-onderdelen
Frigoboxen of draagtassen
Zachte kunststoffen (ballen, dekzeilen)
Videobanden
Tuinslangen
….

De harde plastics worden ingezameld op de Ecowerf-containerparken.

De harde plastics moeten gereinigd en gezuiverd zijn en moeten ontdaan zijn van alle onderdelen die
geen plastic zijn.

12. Contantbelastingreglement inzameling zachte en harde plastics in het gemeentelijk
containerpark
De RAAD
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
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
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);
Gelet op de het gemeenteraadsbesluit van 14 juni 2016 waarbij harde en zachte plastics als nieuwe
selectief in te zamelen fracties worden ingevoerd (in het politiereglement betreffende de inzameling
van huishoudelijke afvalstoffen via het containerpark);
Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan
EcoWerf voor de uitbating van het containerpark;
Overwegende dat EcoWerf vanaf 1 juli 2016 harde en zachte plastics zal inzamelen op de
containerparken;
Onder harde plastics wordt verstaan: alle zuivere harde plastics (HDPE, PP, PVC...):
Wat kan
Wat kan niet
Plastic buizen en dakgoten
Pmd
Plastic emmers
Kga:
siliconen
tubes,
bussen
van
Plastic ramen, deuren en rolluiken detergenten, olie , vaten, verfpotten
Polyester golfplaten
Plastic speelgoed
Elektrisch / elektronisch materiaal
Plastic muziekcassette dozen
Spullen op batterijen
Plastic tuinmeubelen
Bloempotten
Plastic wasmanden
Plastic folie
Plastic bierbakken
Motorhelmen
Plastic dakgoten
Auto-onderdelen
Plastic planchetten
Frigoboxen of draagtassen
…
Zachte kunststoffen (ballen, dekzeilen)
Videobanden
Tuinslangen
….

Onder zachte plastics wordt verstaan: 100% zuivere folies, zakken, potjes,… (LDPE; HDPE, PP,….)
Wat kan
Wat kan niet
Folies
Pmd
Draagtassen
Pvc
Zakjes
Rubber
Blisters
Schuimrubber
Kuipjes en vlootjes
Textiel
Potjes
Schoenen
Kleerhangers
Leder
Bloempotjes
Piepschuim
Klein speelgoed
Geplastificeerd papier
Harde plastic met volume < 10 l Golfplaten
Zilverkleurige folies
(emmer)
Deze dienen te worden aangeboden in een door EcoWerf via de gemeente ter beschikking gesteld
recipiënt (roze zak).
Overwegende dat de kosten voor de uitbating van het containerpark – en meer in het bijzonder de
kosten verbonden aan 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;
Gelet op het voorstel van EcoWerf dd. 18 april 2016 om volgende tarieven te hanteren:
Harde plastics
Gewichtspark: 3 cent/kg
Volumepark: gelijkgesteld aan de andere betalende fractie (excl. grofvuil)
Volumetarief op basis van het voertuig
Auto, voetganger, fiets (laadruimte < 2m³)
Aanhangwagen (max. 2 m³ afval)

Tarief particulier
€ 2,50 (of 1 gratis beurt)
€ 7,50 (of 2 gratis beurten)

Bestelwagen (max. 4 m³ afval)

€ 20,00

Traditioneel park: tarifering naar analogie van volume park.
Zachte plastics:
25 cent/zak (60 liter)
Gratis aan te leveren op alle type parken.
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 dergelijke contantbelasting de gemeente toelaat om het principe
“de vervuiler” betaalt toe te passen;

Overwegende dat bovendien de burger beloond wordt door deze mogelijkheid van nog meer
doorgedreven afvalsortering in de zin dat de contantbelasting op harde en zachte plastics lager is dan
deze op restafval en/of grof vuil waarin de plastics anders zouden terechtkomen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de uitdrukkelijke motivering van bestuursbeslissingen;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten;

Stemmen voor : JP Taverniers, M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest,

T. Groeseneken , H. Decoster ,W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens, L. Fuchs

onthouding : A. Van den Steen, - Stemmen tegen : geen

–

BESLUIT:
Artikel 1: Met ingang van 1 juli 2016 wordt een contantbelasting geheven op het aanbieden van
harde plastics van:
• € 2,50 (of 1 gratis beurt) voor de inwoners die met aan auto, per fiets of als voetganger het
containerpark bezoeken;
• € 7,50 (of 2 gratis beurten) voor de inwoners die met een auto met aanhangwagen (max. 2
m³ afval) het containerpark bezoeken;
• € 20,00 voor de inwoners die met een bestelwagen (max. 4 m³ het containerpark bezoeken)
Artikel 2: De belasting op het aanbieden van harde plastics is verschuldigd door de bezoeker en is na
afgifte van de plastics betaalbaar met de betaalkaart (bancontact).
Artikel 3: Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting.
Artikel 4: Met ingang van 1 juli 2016 wordt een contantbelasting geheven op het aanbieden van
zachte plastics van 25 cent/zak (60 liter), gratis aan te leveren op het containerpark.
Artikel 5: Gelast het College van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 6: Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals geregeld door het
gemeentedecreet.

*** De zitting wordt gesloten om 22u10 ***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

