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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 23 december 2020

Aanwezia:
Geert Quintens, Voorzitter
Alain De Vlieghe, Burgemeester
Jacques Demeyere, Annelies Dewulf, Schepenen
Wim Cools, Schepen, BCSD-voorzitter
Christine Schouteeten-Jonckheere, Noël Delaere, Eddy Goethals, Emmy Lagast, Sarah
Slembrouck, Sylvia Vanhoorenweder, Raadsleden
Franky Goethals, Algemeen Directeur

De Gemeenteraad,

Dagorde: Retributie voor het ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval.

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging,
BESLUIT, met eenparigheid van stemmen
Art. 1
Voor het dienstjaar 2021 wordt een retributie gevestigd op het ophalen van groen- en
tuinafval.
Art.2
Onder "groen" en tuinafval" wordt verstaan: grasmaaisel, klein snoeihout, haagscheersel,
plantenresten, bladeren, verwelkte bloemen,...

Boomwortels, keukenafvoer, aarde en zand, plastiek, mest e.d. behoren niet tot groen- en
tuinafval.
Art.3.
Het aangeboden gras- en tuinafval moet aangeleverd worden in een rolcontainer van 240
liter of 360 liter type IVBO die aangekocht kan worden via het gemeentebestuur.
Art. 4
De retributie wordt forfaitair vastgesteld op 5 euro per ophaalbeurt voor een rolcontainer van
240 liter en 7 euro per ophaalbeurt voor een rolcontainer van 360 liter.
Art.5.

De hiernavolgende voorwaarden dienen te worden in acht genomen:
• de ophalingen geschieden uitsluitend op afroep op de door het gemeentebestuur

vastgestelde data twee maal per maand van maart t.e.m. november.
• De rolcontainer met het groen- en tuinafval dient de dag van de ophaiing door de

aanvrager op het voetpad tegen de rooilijn geplaatst te worden.
Art.6
De aanvrager is er toe gehouden het bedrag van de verschuldigde taks te betalen na
ontvangst van de factuur, opgemaakt door het gemeentebestuur.
Art 7.
De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.
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