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Aanweziq: lnes Swaelens, Gemeenteraadsvoorzitter
Michel Vanderhasselt, Burgemeester
Jozet Borremans, Christiane Servranckx, Timo Schoukens, Gunter Desmet, Schepenen
Marc Faes, Voozitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Frans Holsters, Fred Dielens, Guido Van Cauwelaert, Astrid Roeges, Rutger Belsack, Sven
De Paepe, Geert De Feyter, Arno De Paepe, Sandra De Nil, Jochen De Mulder, Anna
Parys, Sophie Claeys, Kris De Meuter, Hanries Verdoodt, Steve Convents, Kristof De
Leeuw, Hilde Van der Cruys, Gemeenteraadsleden
Koen Vanholder, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Stefanie De Roover, Gemeenteraadslid
15. Retributiereglement op het deponeren van bepaalde afualstoffen op het gemeentelijk
recyclagepark.
De Raad,

Bevoegdheid
Gelet op artikel 173van de Grondwet;
Gelet op artikel40 S 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur;

Juridische grond
Gelet op de omzendbrief KBiABB 201912 van de Vlaamse Regering;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duuzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, hierna genoemd materialendecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duuzaam beheer van materiaalkringlopen en
afualstoffen, gewijzigd bij besluit van 4 mei 2012;

Gonsiderans
Ovenuegende dat het retributiereglement dd. 17 december 2013 op het deponeren van
bepaalde afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark van kracht is tot en met het
aanslagjaar 2019;

Adviezen en voorstel
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Financiële impact
Voor haar algemene financiering heft de gemeente Ternat een retributie op het deponeren
van bepaalde afualstoffen op het gemeentehjk recyclagepark;
Jaarbudgetrekening: JAAR/GBB-CBS/0309-001702100/GEMEENTE/CBS/lP-GEEN;
Raming opbrengst retributie: € 125.000;
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1. - Er wordt een retributie geheven die verschuldigd is voor het deponeren van
bepaalde afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark.
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Artikel 2. - De retributie is verschuldigd door het hoofd van het gezin waarvan de leden
afualstoffen komen deponeren. De identiteit van de leden van het gezin wordt vastgesteld
via de identiteitskaart of via een elektronische toegangskaart, uitgereikt door de dienst
openbare reinheid.
Artikel 3. - De retributie wordt vastgesteld als volgt:
- per aanvoerbeurt voor het deponeren van afual: 0,16 €/kg.
Voormelde gewichtshoeveelheid wordt gewogen door geijkte weegbruggen, gecontroleerd
door de parkwachter.
Artikel 4. - De retributie wordt contant betaald bij de vaststelling van de
gewichtshoeveelheid. De bezoeker ontvangt hiertoe een factuur/ticket. De betaling
geschiedt via bancontact op het recyclagepark, via een vooraf geladen kaart of cash op de
dienst openbare reinheid.

Artikel 5. - Volgende afualstoffen worden vrijgesteld van elke retributie: AEEA, KGA, PMD
(aangeboden in een gemeentelijke PMD-zak), hol glas, papier en karton, kroonkurken,
kurken, printerafual, batterijtjes, textiel, zuiver piepschuim, motorolie, frituurolie, metalen,
autobanden van personenwagens en asbestafual.
Artikel 6. - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Artikel 7. - Dit reglement treedt in werking op 1 januai'i 2024.
oilæt<enOmaking alsook de inwerkingtreding van deze verordening gebeurt respectievelijk
en overeenkomstig het decreel Lokaal Bestuut..

NAMENS DE RAAD,
Gemeenteraadsvoozitter,
(get.) lnes Swaelens

Algemeen Directeur,
(get.) Koen Vanholder

Voor eensluidend afschrift,
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