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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING van 09/09/2021
Aanwezig :

Veerle Haemers, voorzitter; Walter Vansteenkiste, burgemeester;
Monique Van der Straeten, Raf De Visscher, Vincent Jonckheere,
schepenen; Didier Noltincx, Wies Herpol, Monique Froment, Sven
Frankard, Erwin Ollivier, Dirk Vandervelden, Mireille Van Acker,
Arlette De Ridder, Said Kheddoumi, Laura Deneve, Marc Installé,
Gil Vandevoorde, Driss Fadoul, Houda Khamal Arbit, Carol Delers,
Glenn Vincent, Jan Dauchy, raadsleden; Audrey Monsieur, algemeen
directeur;

Verontschuldigd :

Christian Andries, Roger Mertens, schepenen; Céline Mombeek,
raadslid;

Titel

Aanpassing retributiereglement huishoudelijk afval - toevoeging
afvalstraten
Financiën
Goedgekeurd met 16 stemmen voor bij 1 stem tegen (Marc Installé) bij 5
onthoudingen (Didier Noltincx, Dirk Vandervelden, Said Kheddoumi, Driss
Fadoul en Houda Khamal Arbit)

Dienst
Stemming

Feiten en context
Het bestuur wenst over te gaan tot de plaatsing van een afvalstraat aan de Welzijnscampus ter
hoogte van de J. De Ridderlaan
Het college van burgemeester en schepenen ging in de zitting van 15/7/2021 akkoord met de
bestelling, levering en plaatsing ter hoogte van de J. De Ridderlaan van de ondergrondse afvalstraat
met inhoud:
•glas 3m³
•restafval 5m³ - met 1 luik voor afvalzakken van 30 liter
•papier en karton 5m³
en kiest hierbij voor het betalingssysteem met de e-ID.
Juridische gronden
Gelet op art 41, 162 en 1704 Grondwet
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur
Gelet op het Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(Materialendecreet) (23/12/2011)
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA (17/02/2012), in het
bijzonder art. 3.4.8.1. en art. 4.3.1
Advies
/
Motivatie
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Het gemeentebestuur wenst in te zetten op afvalophaling via afvalstraten zodoende een grotere
flexibiliteit te verzekeren voor haar inwoners voor de afvalophaling. Aangezien de afvalstraten een
nieuwe manier van inzameling van huishoudelijk af betreffen, dient het retributiereglement in die zin
aangepast worden.
Financiële gevolgen
Actienummer:
GBB
Goedgekeurd Budget:
€ 450.000

Algemene Rekening:
70200014
Effectieve uitgave/ontvangst:
€ 174.000,06

Beleidscode:
0300-00
Saldo Budget:
€ 275.999,94

Besluit
Enig artikel
De gemeenteraad keurt het retiributiereglement voor huishoudelijk afval goed.
Retributiereglement voor huishoudelijk afval
Datum goedkeuring gemeenteraad:
Datum publicatie website:

09/09/2021
xx/xx/2021

Artikel 1 - heffingstermijn
Vanaf 15 september 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven voor
huishoudelijk afval.
Artikel 2 - verschuldigde
De retributie voor de inzameling van huishoudelijk afval is verschuldigd door de eigenaar van
het afval.
Artikel 3 - definities
Volgende definities worden in dit retributiereglement gebruikt:

PMD: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons

GFT: groenten-, fruit- en tuinafval
Artikel 4 - tarief
Artikel 4.1. - Voor de ophalingen aan huis
§1. Voor het ophalen en verwerken van restafval wordt een retributie geheven ten bedrage
van:

€2,00 voor een zak met een inhoud van 60 liter

€1,00 voor een zak met een inhoud van 30 liter

€0,50 voor een zak met een inhoud van 15 liter
door INTRADURA verstrekt.
§2. Voor het ophalen en verwerken van PMD wordt een retributie geheven ten bedrage van:

€0,15 per zak, door INTRADURA verstrekt.
§3. Voor het ophalen en verwerken van grof vuil wordt een retributie geheven ten bedrage
van:

€0,26/kg
§4. Voor het ophalen van matrassen wordt een retributie geheven ten bedrage van:
 €0,10/kg
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§5. Voor het ophalen en verwerken van GFT wordt een retributie geheven ten bedrage van:

€1,00 voor een zak met een inhoud van 60 liter

€0,50 voor een zak met een inhoud van 30 liter

€0,25 voor een zak met een inhoud van 15 liter
door INTRADURA verstrekt

een GFT-keukenemmertje door de gemeente verstrekt is gratis.
§6. Voor het ophalen en verwerken van snoeihout wordt een retributie geheven ten bedrage
van:

€ 25 per begonnen 2m³
Artikel 4.2 - Voor de inzameling op het recyclagepark
§1. Voor de afvalfracties die worden ingezameld op het gratis gedeelte van het recyclagepark
is geen retributie verschuldigd. Deze afvalfracties worden opgesomd in het gemeentelijk
reglement betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
§2. Voor de afvalfracties die worden ingezameld op het betalend gedeelte van het
recyclagepark:

€0,16/kg
Bij de organisatie van een gemeentelijke snoeihoutdag op het reclyclagepark kan alle groenafval
aangebracht worden aan een tarief van €0,08/kg.
§3. Voor asbest is er een vrijstelling van retributie voor de eerste 200kg die wordt
aangebracht.
§4. Het inleveren van matrassen is gratis.
§5. De afhaling van houtsnippers is gratis.
Artikel 4.3 - Voor afvalpreventie
Voor de aankoop van :

Compostvaten : €10

Compostbakken : €50
Artikel 4.4 - Voor het deponeren in afvalstraten
§1. Voor het deponeren van restafval wordt een retributie geheven ten bedrage
van:

€0,60 per gebruik met een maximum van 30 liter
§2.

Het deponeren van glas en papier & karton is gratis.

De modaliteiten om toegang te krijgen tot de ondergrondse afvalcontainers worden vastgesteld door
het college van burgemeester en schepenen in het huishoudelijk reglement afvalstraten.
Artikel 5 - betalingsvoorwaarden
De retributie wordt betaald:

bij het aanschaffen van de zakken voor de in artikel 4.1. §1, 2 en 4 en in artikel 4.3.
bepaalde gevallen;

op het moment van de ophaling voor de in artikel 4.1. §3 en § 5 bepaalde gevallen
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bij het verlaten van het betalend gedeelte van het recyclagepark voor de in artikel
4.2.§2 bepaalde gevallen

in opdracht:
de algemeen directeur
Audrey Monsieur
Voor eensluidend uittreksel
Wemmel, 20/9/2021,
in opdracht:
de algemeen directeur
Audrey Monsieur

Namens de gemeenteraad,
de voorzitter
Veerle Haemers

de voorzitter
Veerle Haemers
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