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2021/GR/107 -Algemeen gemeentelijk retributiereglement - stijging kostprijs compostvaten:

goedkeuring.
De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
Sedert 20 maart 1~95 worden compostvaten verkocht op de recyclageparken. Deze compostvaten
worden aangekocht bij IMOG en verkocht tegen dezelfde prijs. Regelmatig veranderen de modellen
en prijzen. Er is nu terug een wijziging in model en prijs. Het voorgaande model dat werd aangekocht
bij IMOG en verkocht op de recyclageparken kostte 25 euro. Het nieuwe model kost momenteel 27
euro. Hierdoor dient het retributiereglement opnieuw aangepast te worden.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Artikel 170 § 4 van de grondwet;
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen.
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen
De gemeenteraadsbeslissing van 20 maart 1995 waarin de verkoopprijs voor de bevolking van de
compostvaten vastgesteld wordt op 500 bef/vat (omgerekend€ 12,39/vat) en latere wijzigingen;

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Art.1: Het algemeen gemeentelijk retributiereglement met onmiddellijke ingang aan te passen als
volgt:
Onder punt 6 Milieu en Afval - compostvaten (wijziging geel gemarkeerd): De compostvaten worden
aan de bevolking te koop aangeboden tegen een retributie van € 17,00 voor het oude model, vanaf 1
april 2018 worden de compostvaten, nieuw model, aan de bevolking te koop aangeboden tegen een
retributie van€ 25 € 27 per compostvat;
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Art.2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering en

organisatie van deze beslissing;
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.
Namens de raad:
Sonja Nuyttens,

Koen Tack,

Algemeen directeur

Voorzitter
Voor éénsluidend afschrift,
Anzegem, 11 juni 2021
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