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RETRIBUTIEREGLEMENT OP COMPOSTBAKKEN EN –VATEN VOOR DE PERIODE 2019
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM,
BEVOEGDHEID
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
JURIDISCHE GROND
Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, laatst gewijzigd bij
decreet van 23 december 2011.
Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, laatst gewijzigd bij besluit van
de Vlaamse regering van 23 mei 2014.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, laatst gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012.
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, laatst gewijzigd bij decreet van 3 juli 2015.
MOTIVERING
Het bestuur wil thuiscomposteren aanmoedigen om de afvalberg te verminderen en biedt burgers daarom
de mogelijkheid tot aankoop van composteermateriaal in de vorm van compostvaten en -bakken.
Om de aankoop en verdeling van compostvaten en -bakken te stimuleren, adviseert de administratie om
de vaten en bakken te verkopen aan inkoopprijs, respectievelijk 22 en 45 euro.
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
STEMMING
Eenparig.
BESLUIT:
Artikel 1:

De kostprijs van het composteermateriaal wordt vastgesteld als volgt:
- Compostvat: 22 euro per stuk (aankoopprijs 22 euro)
- Houten compostbak: 45 euro per stuk (aankoopprijs 45 euro)

Art. 2:

Dit reglement wordt vastgesteld voor het dienstjaar 2019 en treedt in werking op 1 januari
2019.

Art. 3:

De compostvaten en - bakken worden verkocht bij de Milieudienst en de dienst Burgerzaken

en Welzijn.
Art. 4:

De retributie is contant te betalen, cash of met bancontact, en wordt geheven op het
ogenblik van aankoop. De retributie wordt geïnd tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
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