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2020/GR/274 -Algemeen gemeentelijk retributiereglement inzake diftar op het recyclagepark

(geDIFferentieerd TARief): goedkeuring toevoeging.
De raad,
In openbare zitting vergaderd,
. Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
Als er een defect optreedt in de hard-of software van het betalende gedeelte van het recyclagepark,
kan er bvb. niet meer ingewogen worden, niet meer betaald worden, ... waardoor de werking van de
aanvoer van de betalende fracties op het recyclagepark stil valt. Om files te vermijden op het
recyclagepark van Anzegem, zowel op het betalende gedeelte als op de inrit naar het betalende
gedeelte kan er geopteerd worden om een forfaitair bedrag te vragen aan iedereen die nog betalend
afval wil aanvoeren. Dit om te vermijden dat de aanvoerders terug naar huis gestuurd moeten worden
met hun betalende afvalfracties en dit tot het defect opgelost wordt. Een forfaitair bedrag van 5 euro is
aangewezen en is gelijk aan 25 kg afval wat betreft afvalfracties tarief 1 of 125 kg afval wat betreft
afvalfracties tarief 2.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 17 december 2013 betreffende vaststellen gemeentelijke
retributies: op het aanbrengen van bepaalde afvalfracties op het containerpark voor een termijn van 1
januari 2014 tot en met 31 december, verlengd tot 31 augustus 2020 door beslissing van de
gemeenteraad d.d. 16 december 2019.
Het algemeen gemeentelijk retributiereglement van 3 juni 2008 (en latere wijzigingen).
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 juli 2020: Algemeen gemeentelijk retributiereglement
inzake diftar op het recyclagepark (geDIFferentieerd TARief): goedkeuring nieuw reglement vanaf 1
september 2020.
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 september 2020: Algemeen gemeentelijk
retributiereglement inzake diftar op het recyclagepark (geDIFferentieerd TARief): goedkeuring
toevoeging
Amendementen:
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Raadslid Rik Colman (namens fractie CD&V-Eendracht) stelt voor om de retributie op 2 euro te
brengen in plaats van 5 euro. Hij vindt dat 5 euro een te hoog bedrag is omdat het systeem niet werkt.
Schepen Christophe Vandererven - bevoegd voor afvalbeleid - pleit er voor om het bedrag van 5 euro
niet te verlagen. Het is de bedoeling om de mensen de kans te geven om hun afval af te leveren en
het is onbehoorlijk om dit gratis te laten doen. Het principe blijft dat de vervuiler betaalt. De
afvalverwijdering kost ons nu al 500.000 euro. Onze buurgemeenten rekenen overigens ook 5 euro
aan.
Er wordt gestemd over het amendement:
17 neen-stemmen: Samenéén (Louis Degroote, Johan Delrue, Willy Demeulemeester, Anja Desmet,
Gino Devogelaere, Petra Devos, Nicolas Duquesnoy, Rino Hlmpe, Tine Temmerman, Christophe
Vandererven, Pauline Van Marcke), INZET (Davy Demets, Sofie Demurie, Yannick Ducatteeuw,
Debbie Vandenberghe, Jeremie Vaneeckhout), N-VA (Koen Tack)
·
6 ja-stemmen: CD&V-Eendracht (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau,
Eddy Recour, Stephan Titeca)
Het amendement is niet aangenomen.

Met 17 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja
Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Willy Demeulemeester, Jeremie Vaneeckhout, Tine
Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos, Rino Himpe, Sofie Demurie, Nicolas
Duquesnoy, Debbie Vandenberghe}, 6 stemmen tegen (Prudent Lanneau, Rik Colman, Eddy Recour,
Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut, Davy Dewaele)

BESLUIT
Art.1: het algemeen gemeentelijk retributiereglement wordt aangevuld met onmiddellijke ingang wat
het DIFTAR-retributiereglement voor het recyclagepark betreft. Onder categorie 6 Milieu en afval Diftarreglement, wordt het volgende toegevoegd als laatste alinea: Als er om één of anderen reden
een defect optreedt in de hard-of software van het betalende gedeelte van het recyclagepark, wordt er
aan iedere aanvoerder van betalende fracties een forfait van 5 euro aangerekend per voertuig tot het
defect opgelost is.
Gedaan in zitting als ten hoofde.
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