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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad

Zitting van: 26 juni 2014

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:
Voorzitter : Stephan Titeca
Burgemeester:                  Claude Van Marcke
Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noel Veys, Jeremie Vaneeckhout, Johan

Delrue, Mia Tack-Defoirdt
Gemeenteraadsleden: Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau,   Greet Coucke, Dirk

Tack, Anne Marie  Heytens-Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy
Demeulemeester, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Nicolas Duquesnoy,
Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Youri Devlaminck, Twighi Detavernier

Waarnemend Gemeentesecretaris: Sonja Nuyttens

Verontschuldigd: Gemeentesecretaris Patrick Vandeputte
Schepenen:
Gemeenteraadsleden:

Punt 6. Jeugd.
6.3. Goedkeuren reglement toekennen gratis afvalzakken voor jeugdverenigingen.

De gemeenteraad,

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarin de retributie voor het verkopen van

afvalzakken wordt vastgesteld;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 4 oktober 2011 houdende vaststelling van een

toelagereglement voor het toekennen van gratis afvalzakken met ingang van 1 november 2011;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 december 2009 waarbij gratis afvalzakken werden

toegekend aan de Anzegemse jeugdverenigingen;

Gelet op de vraag van de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013 om dit besluit aan de

jeugdraad voor te leggen ter bespreking;

Gelet op de besprekingen in en het advies van de jeugdraad  d.d. 30 maart 2014;

Na bespreking
BESLUIT:
Art.1: De gemeenteraadsbeslissing van 1 december 2009 houdende vaststellen toelagereglement

voor het toekennen van gratis afvalzakken aan jeugdverenigingen wordt opgeheven   en met ingang

van 1 januari 2014 integraal vervangen door onderstaand toelagereglement:

Per kalenderjaar (dus in januari) ontvangt elke jeugdvereniging een aantal afvalzakken gratis. Bij de

bepaling van het aantal zakken is rekening gehouden met het aantal leden.

 Er wordt een totaal van 250 restafvalzakken verdeeld onder de verenigingen. De verdeling

gaat als volgt:1 restafvalzak per 4 leden met een maximum van 35 zakken per jaar. De rest

wordt evenredig verdeeld over alle verenigingen.

 Het totaal van de PMD-zakken ligt niet vast. De verdeling gaat als volgt: 1 PMD-zak per 6

leden met een maximum van 30 zakken per jaar.
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Het ledenaantal wordt elk jaar opnieuw vastgesteld, op basis van de gegevens van het vorig werkjaar.

(bijv.in januari 2014 hebben de verenigingen recht op een aantal gratis afvalzakken op basis van hun

ledenaantal van werkjaar 2012-2013.)

De jeugdverenigingen plaatsen zelf de afvalzakken en papier & karton buiten, zodat de ophalers dit

kunnen ophalen zoals bij particulieren. Deze afvalzakken mogen enkel gebruikt worden voor het afval

van de jeugdvereniging zelf. Wanneer afval aangevoerd wordt dat niet afkomstig is van de

jeugdvereniging, wordt de jeugdvereniging het daaropvolgende jaar de gratis   afvalzakken ontzegd.

Art.2: de jeugdverenigingen worden van deze beslissing in kennis gesteld. Het reglement wordt ook

gepubliceerd op de website van de gemeente Anzegem.

Art.3: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in

het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het

algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten.

Gedaan in zitting als ten hoofde

Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Wn. Gemeentesecretaris Voorzitter

Voor eensluidend afschrift
Anzegem, 1 juli 2014

Sonja Nuyttens Claude Van Marcke
Wn. Gemeentesecretaris Burgemeester


