EXTRACT UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN DONDERDAG 2 SEPTEMBER 2021
Aanwezig : Kris Steen: voorzitter;
Wilfried Vandaele: burgemeester;
Rudi Cattrysse, Marleen De Soete, Christine Beirens, Mathieu Delbarge, Marleen
Vercruyce: schepenen;
Paul Meyers, Stefaan Vincke, Peter Breemersch, Rudy Claus, Kurt Devooght, Pascal
Vermeire, Kurt Demaria, Jan Vermast, Hilde Dhont, Trui Jonniaux, Isabelle Vincke, Ronny
Van Eenoo, Hans Knudde, Marleen Maes, David Pieters, Ine Meesschaert: raadsleden;
Franky Museeuw: algemeen directeur
Verontschuldigd :
************************************************************************************

AGENDA :

GEMEENTELIJKE RETRIBUTIES - VERKOOP VAN HUISVUILZAKKEN,
RECYCLAGEPARK EN ONDERGRONDSE CONTAINERS - GOEDKEURING

GEBRUIK

VAN

DE GEMEENTERAAD,
De zitting is openbaar,

Gelet op art. 173 van de Grondwet;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40,§3, 41, 279, 286 t.e.m. 288 en
326 e.v.;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende gemeentefiscaliteit;
Gelet op het decreet dd. 23.12.2011, en latere wijzigingen, betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (Materialendecreet),
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012, en latere wijzigingen, tot vaststelling van het Vlaamse
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 en latere wijzigingen, tot vaststelling van het
uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval;
Overwegende dat de gemeente het principe “de vervuiler betaalt” wenst toe te passen bij de berekening van de bijdrage in
de kosten door de burger van het beheer van huishoudelijk afval dat via de gemeentelijke kanalen wordt ingezameld,
rekening houdend met de werkelijke kosten overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.1.4. en bijlage 5.1.4 van het
Vlarema;
Overwegende dat deze kosten worden berekend op basis van de kostprijs van de specifieke dienstverlening en worden
aangerekend naargelang de soort en de hoeveelheid;
Overwegende dat elke gemeente er zorg moet voor dragen dat de huishoudelijke afvalstoffen zoveel mogelijk worden
voorkomen of worden hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald, ingezameld of nuttig worden toegepast;
Overwegende dat er resoluut moet gekozen worden voor een preventie- en sorteerbeleid;
Overwegende dat op heden de gemeente niet voldoet aan de doelstellingen van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM m.b.t de maximum hoeveel restafval per jaar;
Overwegende dat het daarom naast de reeds genomen acties (invoering P+MD, afsplitsing bedrijfsafval) het wenselijk is dat
er bijkomende acties worden ondernomen om het restafval te doen dalen;

Overwegende dat vanaf 1 januari 2022 er door de intercommunale IVBO groenten, fruit en tuinafval (GFT) afzonderlijk zal
opgehaald worden zodoende de restafvalcijfers verder te doen dalen; er hiervoor specifieke GFT-zakken nodig zijn;
Overwegende dat het wenselijk is dat er harmonisatie is tussen de gemeenten; in eerste instantie wordt daarom binnen de
intercommunale gestreefd naar een eenvormige prijs van de afvalrecipiënten (P+MD-zak en GFT-zak); verder doorgedreven
uitsorteren van het ingezameld restafval is noodzakelijk om de hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner te beperken;
Overwegende dat een prijsverlaging van de P+MD zak een bijkomende stimulans is om te sorteren en ondersteunt zo de
nieuwe P+MD ophaling;
Overwegende dat er door de prijsverlaging van de PMD zak een bijkomende subsidie van Fost Plus aan de gemeente wordt
voorzien;
Overwegende dat het wenselijk is dat er ook grote piepschuimzakken 1.500 L op het recyclagepark kunnen verkocht
worden en daarvoor een tarief moet worden voorzien;
Gelet op het dienstverslag dd. 19.08.2021 van de dienst Milieu ter zake;
Met eenparigheid van stemmen;
BESLIST :
Art. 1. – Met ingang van 1 oktober 2021 wordt ter vergoeding van de afgifte van afvalzakken, het gebruik van het
recyclagepark en ondergrondse containers en de ophaling van grofvuil en schroot een retributie gevorderd.
Art.2. –
§1 De tarieven van de afvalzakken bedoeld in het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement, die door het gemeentebestuur
ter beschikking worden gesteld voor de ophaling van het huis- en bedrijfsvuil, worden als volgt bepaald :
I. gewone huisvuilzak
II. kleine huisvuilzak
III. P+MD-zak 75 l
IV. PMD-zak 120 l
V. composteerbare tuinafvalzak
VI. evenementenzak
VII. hondenpoepzak
VIII.GFT-zak

€ 1,50 per stuk;
€ 1,00 per stuk;
€ 0,15 per stuk;
€ 0,50 per stuk;
€ 1,00 per stuk;
€ 2,00 per stuk;
€ 0,50 per 25 stuks of € 1,00 per 50 stuks.
€ 0,01 per 1 liter volume inhoud (15L € 0,15/stuk, 30L € 0,30/stuk,
40L € 0,40/stuk)

§2 Bij een afname van minimum 90 rollen (20st/rol) of 180 rollen (10st/rol) per kalenderjaar wordt op het einde van het
kalenderjaar € 0,40 per rol terugbetaald, a.d.h.v. een factuur opgemaakt door de betreffende afnemer.
§3 Voor de scholen in de gemeente De Haan wordt, per 20 leerlingen, 1 gratis rol PMD- zakken 120 l gratis aangeboden.
Art.3. – Tarieven recyclagepark :
- toegang recyclagepark
- aankoop compostvat
- aankoop compostbak

€ 1,00;
volgens het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van het compostvat bij IVBO, afgerond naar
een lager tiental;
volgens het bedrag gelijk aan de aankoopprijs van de compostbak bij IVBO, afgerond naar
een lager tiental;

Alle fracties die onder de aanvaardingsplicht vallen, tenzij anders overeengekomen met de beheersorganismen, worden
steeds gratis aanvaard op het recyclagepark. Het toegangsgeld dient niet betaald te worden indien uitsluitend deze fracties
worden aangeboden.
Bij het aanbieden van volgende fracties dient een aanvullende retributie te worden betaald :
1. snoeihout (gebundeld met touw)
tot 0,5m³ of 1 t/m 7 bundels:
0,5m³ tot 1m³ of 8 t/m 14 bundels:
1m³ tot maximum 1,5 m³:

€ 1,00;
€ 2,00;
€ 3,00;

2. coniferen, fijn tuinafval, gras, boomstronken, gemengd bouwafval, houtafval ,vlak glas, harde kunststoffen en zuivere
folies
tot 0,25m³ of 1 t/m 3 zakken
€ 2,50;
0,25 m³ tot 0,5m³ of 4 t/m 7 zakken:
€ 5,00;
0,5m³ tot 1m³ of 8 t/m 14 zakken:
€ 10,00;
1m³ tot maximum 1,5 m³:
€ 15,00;

3. asbesthoudend bouwafval, gelakt materiaal (inert bouwafval), brandbaar grofvuil
tot 0,25m³ of 1 t/m 3 zakken
€ 3,00;
0,25 m³ tot 0,5m³ of 4 t/m 7 zakken:
€ 7,00;
0,5m³ tot 1m³ of 8 t/m 14 zakken:
€ 14,00;
1m³ tot maximum 1,5 m³:
€ 21,00;
Per gezin per jaar kan maximaal 1 m³ asbesthoudend bouwafval gratis worden aangeboden.
Art.4. – Toegangsbadge recyclagepark voor eigenaars van een tweede verblijf die niet in de gemeente zijn gedomicilieerd
en bedrijven : € 4,00.
Art. 5. – Beschermingskit asbest (pak, mondmasker, handschoenen, ducktape en brochure/handleiding) : € 15,00
-

Transparante kleine zak met asbestlogo :
€ 1,00
Transparante middelgrote zak met asbestlogo : € 1,50
Transparante grote zak met asbestlogo :
€ 2,50

Art. 6. – Verkoop piepschuimzakken 1.500L op het recyclagepark: € 3,00/stuk
Art.7. – Sticker huis- aan- huis ophaling snoeihout : € 0,50.
Art.8. – Gebruik trommel van de ondergrondse containers : € 1,00 per beurt;
Kostprijs toegangsbadge voor gebruik ondergrondse containers : € 6,00.
Art.9. – Het aanbieden van landbouwfolie op specifieke vooraf vermelde data : € 10,00 per m³. Er wordt steeds min. 1 m³
aangerekend.
Art.10. – De retributies vermeld onder Art. 2, 3, 4, 5, 6 en 8 zijn te betalen op verzoek van het gemeentebestuur in handen
van de financieel directeur of zijn gemachtigde.
Art.11. – Bij gebreke aan betaling binnen de gestelde termijn is het retributiereglement op de dossierkosten voor het
verzenden van aanmaningen van toepassing en worden de wettelijke nalatigheidsintresten aangerekend vanaf de
vervaldag. Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden met alle geëigende
rechtsmiddelen.
Art. 12. – Het vorig reglement wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het huidig reglement.
Art. 13. – Dit reglement wordt bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente, met vermelding van zowel de
datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de
webtoepassing van de gemeente.

Namens de gemeenteraad,
Op last :
De algemeen directeur,
get. Franky Museeuw

De voorzitter,
get. Kris Steen
Voor eensluidend extract,
(art. 126 NGW - machtiging burgemeester)

