Gemeenteraad
Uittreksel uit de notulen
zitting van 16 december 2013
Aanwezig:

Peremans Steven - voorzitter
Wynants Ivo - burgemeester
Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen
Wouters Nadine - OCMW-voorzitter
Somers Edwin, Van Osselaer Jurgen, Verstrepen Liesbeth, Patteet Guy, Verhaert
Dirk, Pacquée-Rombouts Maria, Michielsens Philippe, Plasmans Pia, Matthys
Annemie, Carpentier Inge, Kelders Lieve, Boeckxstaens Roger, Antonissen Koen,
Van Mechelen Agnes, Laureyssens Elke - raadsleden
Sysmans Emiel - secretaris

22. Retributie op het ophalen en/of verwijderen van huishoudelijk afval en het brengen van
huishoudelijke afvalstoffen naar het recyclagepark
De Raad in openbare zitting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43;
Gelet op het Uniform Gemeentelijk Politiereglement van de gemeente Wijnegem betreffende de
ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het recyclagepark;
Gelet op de Vlaamse reglementering inzake afvalvoorkoming en –beheer;
Overwegende dat huisvuil, GFT+ en PMD selectief aan huis worden ingezameld;
Overwegende dat bouw- en sloopafval en tuinafval, andere dan GFT+, worden ingezameld op het
recyclagepark;
Gelet op de kosten van inzameling, verwijdering, hergebruik en recyclage van huishoudelijke
afvalstoffen;
Overwegende dat het billijk is de werkingskosten van deze dienst te verhalen ten laste van diegene
die voordeel halen bij de werking van deze dienst;
Overwegende dat deze maatregelen het voorkomings- en recyclagebeleid van de gemeente kunnen
ondersteunen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Beslist met 19 stemmen voor, bij 2 onthoudingen (Dirk Verhaert, Agnes Van Mechelen):
Art.1. Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie geheven
op het ophalen van restafval, GFT+, PMD en het brengen van bouw- en sloopafval en tuinafval,
anders dan GFT+, naar het recyclagepark.
Art.2. De retributie wordt vastgesteld als volgt:
a) haalmethode
verwijdering van huisvuil:
- per rol van 10 gestandaardiseerde huisvuilzakken met gemeentelijke opdruk: € 16,00
verwijdering van PMD:
- per rol van 20 gestandaardiseerde vuilzakken: € 2,50
verwijdering van GFT+:
- per 10 waarbij elke zelfklever recht geeft op een ophaling
- 40 l containers: € 7,00
- 80 l containers: € 14,00
- 120 l containers: € 21,00
b) brengmethode bouw- en sloopafval en tuinafval, andere dan GFT+
- tot 0,5 m³ = € 2,00
- tot 1 m³ = € 4,00
- 1 m³ tot 1,5 m³ ( maximum) = € 6,00
Art.3. De retributie wordt betaald op het ogenblik van de aankoop van de zakken en de zelfklevers.
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Art.4. Deze retributie is verschuldigd door diegene die dergelijke afvalstoffen laat ophalen door de
gemeente of diegene die ze naar het recyclagepark brengt.
Art.5. Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande reglementen terzake.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens de gemeenteraad.
get. E. Sysmans
secretaris

get. S. Peremans
voorzitter
Voor gelijkvormig afschrift,

E. Sysmans
gemeentesecretaris
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I. Wynants
burgemeester

