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Aanweziq: lnes Swaelens, Gemeenteraadsvoorzitter
Michel Vanderhasselt, Burgemeester
Jozef 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, Hannes Verdoodt, Steve Convents, Kristof De
Leeuw, Hilde Van der Cruys, Gemeenteraadsleden
Koen Vanholder, Algemeen Directeur
Verontschuldiod: Stefanie De Roover, Gemeenteraadslid
16. Retributiereglement voor de inzameling en vennrijdering van grofuuil en snoeihout (op
afroep).
De Raad,

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

Juridische grond
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 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 tol vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
atualstoffen, gewijzigd bij besluit van 4 mei 2012;

Considerans
Ovenruegende dat de kosten van inzameling en venruijdering van grofuuil zruaat doonruegen

op de gemeentelijke financiën;
Ovenruegende dat de invoering van een retributie de gemeente toelaat het principe " de
vervuiler betaalt " toe te passen, waarbij de prioriteit verleend wordt aan afualvoorkoming,
slechts in tweede instantie aan hergebruik en tenslotte recyclage van huishoudelijke
afvalstoffen wordt gestim uleerd ;
Ovenruegende dat er naar gestreefd wordt om de retributie voor de inzameling, het
hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de venruijdering van huishoudelijke
afualstoffen in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen;
Ovenruegende dat de data van de ophalingen grofuuil op afroep zullen samen worden
goedgekeurd met de jaarlijkse afvalkalender;
Ovenruegende dat de indeling van het grondgebied zal gebeuren conform de indeling in
sectoren volgens de afvalkalender;
Overuegende dat de inwoners contact dienen op te nemen met de milieudienst met
vermelding van hun naam, adres, telefoonnummer (waar men overdag bereikbaar is),
samenstelling grof vuil en hoeveelheid. Bellen kan tot 2 dagen voor ophaaldatum;
Ovenruegende dat de aanwezigheid van de aanbieder van grof vuil op het moment van de
ophaling vereist is om misverstanden omtrent het aangeboden afval te vermijden;
Ovennregende dat het materiaal moet ophaalbaar en bereikbaar zrln voor de ophaaldienst;
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Ovennregende dat de kosten van inzameling en verwijdering van grofvuil en snoeihout
verhaald kunnen worden op de aanbieders via een contante betaling;

Adviezen en voorstel
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Financiële impact
Voor haar algemene financiçring heft de gemeente Ternat een retributie voor de inzameling
van grofuuil en snoeihout (op afroep);
Jaarbudgetrekening: JAAR/GBB-CBS/0300-0117021000/GEMEENTE/CBS/lP-GEEN;
Raming opbrengst belasting: € 5.000;
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikel 1. - Er wordt een retributie geheven die verschuldigd is voor de inzameling van
grofuuilen snoeihout (op afroep).
Artikel 2. - De retributie is verschuldigd door de persoon op wiens vezoek het grof huisvuil
en snoeihout wordt opgehaald.
A¡iikei 3. - De iei¡'ibutie wo¡'dt vastgesteld op:
0,26 per kg voor grofvuil;
€ 10,00 per m3 voor snoeihout, met een minimum per ophaalbeurt van € 30,00.
Het gewicht wordt vastgesteid door de ophaaldienst die door de gemeente is aangesteld
voor de inzameling van grofvuil en snoeihout. (op afroep)
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Artikel 4. - De retributie wordt contant betaald bij de aanvraag.

Artikel 5. - Deze verordeñing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden
Artikel 6. - Dit reglement treedt in werking op 1 januari2020.
De bekendmaking alsook de inwerkingtreding van deze verordening gebeurt respectievelijk
en overeenkomstig het decreet Lokaal Bestuur.
NAMENS DE RAAD,

Gemeenteraadsvoozitter,
(get.) lnes Swaelens

Algemeen Directeur,
(get.) Koen Vanholder

Voor eensluidend alschrift,

Ternat, 20 december 2019
Koen Vanholder

Algemeen Directeur

lnes Swaelens
Gemeenteraadsvoorzitter

