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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 23 december 2020

Aanwezig:
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 op het ophalen van grof huisvuil.

Gelet op het decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente,
Na beraadslaging;
BESLUIT, met eenparigheid van stemmen
Art. 1.

Voor een termijn van 1 jaar, met ingang van de goedkeuring en de bekendmaking van het
huidige reglement en tot 31 december 2021 wordt ten behoeve van de gemeente een
retributie gevestigd op het ophalen van grof huisvuil.
Grof huisvuil zal op verzoek van de betrokkenen door de zorgen van de gemeentelijke
reinigingsdienst worden opgehaald tegen betaling van een vergoeding.
Onder grof huisvuil wordt verstaan: huisraad, elektrische toestellen, matrassen enz... dat
door de omvang niet in de gemeentelijke vuilniszakken kan verpakt worden.
Het grof huisvuil mag echter geen huisvuil bevatten.
Art.2.

De retributie wordt forfaitair vastgesteld op 25 euro per ophaalbeurt.
Art.3
De hiernavolgende voorwaarden dienen te worden in acht genomen:
- de ophalingen geschieden uitsluitend op de door het gemeentebestuur vastgestelde data.
- het grof huisvuil dient de dag van de ophaling door de aanvrager op het voetpad tegen de
rooilijn geplaatst te worden.
- de ophatingsduur mag maximum 15 minuten bedragen, zoniet wordt de prijs van de
retributie verhoogd naar het dubbele bedrag
Art.4
De aanvrager is er toe gehouden het bedrag van de verschuldigde taks te betalen na
ontvangst van de factuur, opgemaakt door het gemeentebestuur.
Art.5.

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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De Algemeen Directeur De Voorzitter
F. Goethals ___ G. Quintens


