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2021/GR/011 -Algemeen gemeentelijk retributiereglement - toekenning gratis afvalzakken: ·
goedkeuring aanpassing.

De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
In het algemeen gemeentelijk retributiereglement - verkoop afvalzakken, aanpassing goedgekeurd
door de gemeenteraad van 11 februari 2020 nogmaals aangepast door de gemeenteraad van 11 juni
2020 is opgenomen dat er gratis afvalzakken worden aangeboden aan personen, gedomicilieerd te
Anzegem, met incontinentie- of stomaproblemen.
Er wordt nu opgemerkt dat het totaal volume van de gratis aangeboden grote afvalzakken, door de
aanpassing eraan vanwege IMOG, vermindert van 1600 liter naar 1200 liter wegens de
volumevermindering van de grote afvalzakken van 80 naar 60 liter.
Oorspronkelijk was voorzien om onderstaande hoeveelheden gratis afvalzakken te voorzien voor
personen met incontinentie- of stoma. Deze regeling werd aangepast door de gemeenteraad van 11
juni 2020,
•

20 grote afvalzakken aan 80 liter per stuk (1600 liter) (geldelijke waarde 32 euro) ==> nieuwe
regeling GR 12 juni 2020: 1200 liter met geldelijke waarde 34 euro

•

30 kleine afvalzakken aan 40 liter per stuk (1200 liter) (geldelijke waarde 25.50 euro)==>
nieuwe regeling GR 12 juni 2020: 1200 liter met geldelijke waarde 30 euro.

Er wordt echter voorgesteld om het verlies van inhoud wegens de verkleining van de grote
afvalzakken te compenseren zodat rechthebbenden terug hetzelfde volume van 1600 liter ter
beschikking krijgen. Omdat het meerwaarde kan hebben om kleine afvalzakken te vragen, om zo
sneller het afval te kunnen laten ophalen, en om het verschil in waarde en omvang te reduceren wordt
ook voorgesteld om meer kleine zakken aan te bieden. Dit zou concreet neerkomen op volgende
opties:
•

20 grote afvalzakken (2 pakken) en 10 kleine (1 pak) (1600 liter) (geldelijke waarde: 44 euro)

•

40 kleine afvalzakken (4 pakken) (1600 liter) (geldelijke waarde: 40 euro).
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Op deze manier kunnen rechthebbende afvalzakken kiezen die best aansluiten bij hun persoonlijke
behoefte, zonder hierbij een groot financieel verschil te ondervinden.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen

artikel 170 § 4 van de grondwet;
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaal kringlopen en
afvalstoffen, inzonderheid op artikel 26, en latere wijzigingen;
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), en latere
wijzigingen;
Art.3 van de statuten van IMOG betreffende het doel om gemeentelijke bevoegdheden uit te voeren
die betrekking hebben op het afvalbeheer en de afvalverwijdering in de deelnemende gemeenten.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen

Beslissing van de gemeenteraad d.d. 13 december 2016 betreffende goedkeuren algemene
politieverordening (APV) en bijlagen;
Beslissing van de gemeenteraad d.d. 17 december 2013 betreffende vaststellen gemeentelijke
retributies op de verkoop van afvalzakken vanaf 1 januari 2014;
Beslissing van de gemeenteraad d.d. 4 september 2018 betreffende aanpassing algemeen
gemeentelijk retributiereglement inzake tarieven verkoop afvalzakken;
Beslissing van de raad van bestuur van IMOG d.d. 15 oktober 2019 betreffende de definitieve
goedkeuring van de voorgestelde nieuwe retributies;
Algemeen gemeentelijk retributiereglement van 3 juni 2008 (en diverse malen gewijzigd sindsdien
meer bepaald de wijziging van 4 september 2018);
Beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2019 Algemeen gemeentelijk retributiereglement verkoop afvalzakken 2020-2025: goedkeuring tarieven
Beslissing van de gemeenteraad d.d. 11 februari 2020: Algemeen gemeentelijk retributiereqlernent verkoop afvalzakken 2020-2025: intrekken raadsbesluit 16 december 2019 en goedkeuring tarieven
Beslissing van de gemeenteraad d.d. 11 juni 2020: Reglement toekennen gratis afvalzakken:
goedkeuring wijziging.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Art.1: Het algemeen gemeentelijk retributiereglement - onderdeel 6 'Milieu en afval: afvalzakken' wordt als volgt aangepast:

Artikel1: Er 'Nordt een retributie geheven op de verkoop van afvalzakken, verplicht te gebruiken voor
de ophaling restfractie, P+MD fracties, folies en dit vanaf heden tot on met 31 augustus 2020. De
afvalzakken 'Narden te koop aangeboden door de diensten van het gemeentebestuur als volgt:
•

Do rostafvalzak klein formaat: 0,85 EUR per zak

•

De restafvalzak groot formaat: 1,6 EUR per zak
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•

PMD zakken voor harde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons: 0,15
EUR per zak

•

Transparante f-oliezak voor plastic f-olie en plastic zakken 0, 15 EUR per zak
'

Artikel 2--1: Vanaf 1 september 2020 wordt volgende retributie geheven op de verkoop van
afvalzakken, verplicht te gebruiken voor ophaling restfractie, P+MD-fractie, folies en vergelijkbare
afvalstoffen. De afvalzakken worden te koop aangeboden door de diensten van het gemeentebestuur
als volgt:
•

De restafvalzak klein formaat (40 liter): 1,00 EUR per zak

•

De restafvalzak groot formaat (60 liter): 1, 70 EUR per zak

•

PMD-zakken voor harde plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons: 0, 15
EUR per zak

•

Transparante foliezak voor plastic folie en plastic zakken 0, 15 EUR per zak

Artikel J 2: IMOG krijgt machtiging om een verkoopnet te organiseren voor afvalzakken via de
handelaars. De verplichte verkoopprijs is deze zoals vermeld in art. 2 1. De aankoopprijs voor
handelaars bedraagt de verplichte verkoopprijs verminderd met een commissieloon (3%
aankoopprijs).
Artikel 4 3: De afvalzakken worden contant betaald bij overhandiging van de zakken.
Artikel á 4: Bij ontstentenis van betaling in der minne, zal een invordering geschieden overeenkomstig
de burgerlijke rechtspleging.
·
Artikel 6: Als overgangsmaatregel 'Nordt een periode van 3 maanden (tot en met 30 november 2020)
vastgelegd waarbij de oude restafvalzakken verder kunnen gebruikt \•;orden. Daarna kunnen de
resterende oude afvalzakken bij IMOG ingewisseld worden voor nieuwe zakken mits betaling van een
toeslag.
Artikel 7 5: Jaarlijks wordt een aantal afvalzakken gratis ter beschikking gesteld als volgt:
Jaarlijks en tot 31 december 2020 wordt een aantal afvalzakken gratis ter beschikking gesteld als

VGIW,
a) de gezinshoofden met:
•

3 kinderen of meer waarbij op 1 januari van het aanvraagjaar minstens 3 kinderen de leeftijd
van 22 jaar nog niet hebben bereikt in het jaar van de aanvraag of

•

2 kinderen of meer waarbij op 1 januari van het aanvraagjaar minstens 2 kinderen de leeftijd
van 22 jaar nog niet hebben bereikt in het jaar van de aanvraag en waarvan minimum één met
een attest verhoogde kinderbijslag FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat deze persoon
minimum Q punten scoort in de 3 pijlers samen (wat overeen komt met 66 % in•;aliditeit):

ontvangen gratis 20 grote restafvalzakken of 30 gratis kleine restafvalzakken . (aanpassing
geme~nteraadsbesluit _17 december 2013)
b) De kinderopvanginitiatieven gevestigd in de gemeente en mits vertoon •;an het attest van Kind en
Gezin ontvangen jaarlijks:
•

40 gratis grote restafvalzakken indien capaciteit O 7 kinderen

•

60 gratis grote restafvalzakken indien capaciteit: 8 14 kinderen

•

80 gratis grote restafvalzakken indien capaciteit 15 21 kinderen
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•

100 gratis grote restaf1Jalzakken indien capaciteit 22 of meer. (aanpassingen
gemeenteraadsbesluit 17 december 2013)

c) De onderwijsinstellingen op grondgebied van de gemeente ont'langen jaarlijks 10 grote
restaf'lalzakken, met dien verstande dat scholen met di'lerse 1Jestigingen, 10 zakken per 1Jestiging
ont>.•angen.
d) Per kalenderjaar (dus in januari) ont'langt elke jeugd'lereniging een aantal af1Jalzakken gratis. Bij de
bepaling 1Jah het aantal zakken is rekening gehouden met het aantal leden. (aanpassing
gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2014)
•

•

Er 'Nordt een totaal van 250 grote restaf1Jalzakken 'lerdeeld onder de verenigingen. De
'lerdeling gaat als 'lolgt: 1 grote restaf1Jalzak per 4 leden met een maximum 1Jan 35 zakken per
jaar. De rest 'Nordt evenredig verdeeld over alle 'lerenigingen.
Het totaal 1Jan de PMD zakken ligt niet 1Jast. De verdeling gaat als volgt: 1 PMD zak per 6

leden met maximum van 30 zakken per jaar.
e) Personen, gedomicilieerd in de gemeente, met incontinentie of stomaproblemen gestaafd door een
medisch attest: 20 gratis grote of 30 gratis kleine restafvalzakken (aanpassing gemeenteraadsbesluit
16 september 2014) De 01Jerhandiging 1Jan de gratis ter beschi,kking gestelde afvalzakken gebeurt
door de cluster Burgerzaken en Sociaal \1\/elzijn. (geen indexering).
Vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2025 wordt een aantal afvalzakken gratis ter beschikking
gesteld als volgt:
personen, gedomicilieerd in de gemeente, met incontinentie- of stomaproblemen gestaafd door een
medisch attest: 20 gratis grote of 30 gratis kleine restaf1Jalzakken.
(2 opties)
20 grote afvalzakken en 10 kleine afvalzakken
of
40 kleine afvalzakken
De overhandiging van de gratis ter beschikking gestelde afvalzakken gebeurt door de diensten
Burgerzaken of Sociaal Welzijn. (geen indexering).
Art.3: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet
over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Art.4: De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit reglement op de hoogte
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Gedaan in zitting als ten hoofde.
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Namens de raad:
Sonja Nuyttens,

Koen Tack,

Algemeen directeur

Voorzitter

Voor éénsluidend afschrift,
Anzegem, 15 februari 2021
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