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Punt 4. Financiën
4.1. Aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement inzake tarieven verkoop
afvalzakken (incl. aanpassing gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 en gewijzigd op 26
juni en 16 september 2014 inzake afgifte gratis afvalzakken)

De Raad,
Op grond van volgende overwegingen, zowelfeitelijk als juridisch:
De gemeenteraad keurde op 13 december 2013 een retributiereglement goed voor de verkoop van
afvalzakken . Deze tarieven werden geïntegreerd in het algemeen gemeentelijk retributiereglement en
zijn terug te vinden onder hoofdstuk 6: Milieu en Afval
Gezien iich recentelijk enkele veranderingen voordedèn met betrekking tot de afvalzakken huis-aan-
huis ingezameld, is het aangewezen dit reglement te actualiseren:

1/ Verruiming van de bestaande PMD inzameling
. PMD-zak

De blauwe PMD-zak is na twintig jaar volledig ingeburgerd in België.
Dankzij nieuwe technieken kunnen vandaag al veel meer verpakkingen gerecycleerd worden.
ln 2016 werd in Waregem gestart met het proefproject rond de inzameling van P+MD. Gezien de
positieve resultaten van dit proefproject wenst IMOG deze wijze van inzameling uit te breiden over
haar volledige regio.
Sedert 1 juliwerd dan ook gestart met een doorgedreven inzameling van plastic verpakkingen, een
primeur in Vlaanderen.
Alle inwoners van de gemeente die nog niet vertrouwd zijn met de inzameling kregen een infobrief in

de bus, op de website van de gemeente Anzegem en IMOG werd meer uitleg gegeven.
Er is een infomoment voorzien over deze nieuwe sorteerregels op dinsdag 11 september om 19u30 in

zaal Ansold, Landergemstraat 18.
o Nieuwe zak: transparante foliezak: plastic folie en plastic zakken
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2/ Verdwijnen van de aparte a'Ívalzak voor vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
De afvalzak voor vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wer:d gebruikt om huishoudelijk vergelijkbaar
bedrijfsafval mee te kunnen geven aan de reguliere ophaalrondes voor particulieren.
Door veranderende regelgeving in het Afvalstoffenplan voor Huishoudelijk afval en gelijkaardig
Bedrijfsafval is dergelijke administratieve afsplitsing niet meer nodig en vervalt de nood aan deze
zakken. De normale witte restafvalzakken kunnen nu hier ook voor worden gebruikt.
IMOG heeft deze aparte zakken voor vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen niet meer in de aanbieding en
deze zullen dan ook door onze diensten niet meer aangekocht en verkocht kunnen worden.
De huidige stock mag nog opgebruikt en verkocht worden en de ophaaldiensten halen deze zakken
ook nog steeds op.
Het algemeen gemeentelijk retributiereglement dient hiertoe aangepast te worden. Aangezien er de
komende jaren nog wijzigingen kunnen komen inzake inzamelrecipiënten worden de kleuren van de
zakken weggelaten

Veruvijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Het gemeentedecreet ter zake;

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2013 houdende vaststellen gemeentelijke retributies
op de verkoop van afvalzakken vanaf 1 januari 2014
de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2013 houdend vaststellen reglement tot het bekomen
van gratis afvalzakken, gewijzigd op 26 juni en 16 september 2014
het algemeen gemeentelijk retributiereglement zoals goedgekeurd op 3 juni 2008 en diverse malen
gewijzigd sindsdien

Na bespreking

BESLUIT: eenparig
AÉ. 1: de gemeenteraadsbeslissing van í7 december 2013 houdende vaststellen gemeentelijke
retributies op de verkoop van afvalzakken vanaf I januari 2014 wordt aangepast voor wat betreft
artikel 2. (aanpassingen cursief en/of geschrapt):

Art.2: Het bedrag van de retributie van de te verkopen zakken wordt als volgt vastgesteld:
.----witte restafvalzak @- klein formaat: 0,85 EUR per zak

- groot formaat: 1,60 EUR per zak
r rede afvalzakken veer vergelijkbare bedrijfsafvalsteffen greet fermaat 1;60 EUR per zak
.PMD.zakkenvoorhardeplasticverpakkingen,m€[aal

metalen verpakkingen en C+ankv€rBakkingen drankkartons 0,15 EUR per zak
o Transparante foliezak voor plastic folle en plastic zakken 0,í5 EUR per zak

De rode afvalzakken, bestemd voor het ophalen van bedrijfsafvalstoffen, die thans nog in voorraad
zijn, kunnen tot uitputting van deze voorraad, verder verkocht worden aan 1,60 EUR per zak en verder
worden gebruikt. Ze worden ook verder opgehaald. Na uitputting voorraad, worden ze niet meer
verkocht en kan bedrijfsafval gedeponeerd worden in de gewone restafvalzak.

2t4



TN Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad

Het algemeen gemeentelijk retributiereglement wordt dientengevolge aangepast als volgt:
Hoofdstuk 6: Milieu en afval

. AFVALZAKKEN
GR 1711212013

Deafvalzakkenworden@tekoopaangebodendoordedienstenvanhet
gemeentebestuur als volgt:
witteresÍafvalzak@

. klein formaat: 0,85 EUR per zak
r groot formaat: 1,60 EUR per zak

PMD.zakkenVoorhardeplasticverpakkingen,m€+aalmetalen
verpakkingen en C+ankve+pakkingen drankkartons 0,15 EUR per zak
Transparante foliezak voor plastic folie en plastic zakken 0,í5 EUR per zak

De rode afvalzakken, bestemd voor het ophalen van bedrijfsafvalstoffen, die thans nog in voorraad
zijn, kunnen tot uitputting van deze voorraad, verder verkocht worden aan 1,60 EUR per zak en verder
worden gebruikt. Ze worden ook verder opgehaald. Na uitputting voorraad, worden ze niet meer
verkocht en kan bedrijfsafval gedeponeerd worden in de gewone restafvalzak.

Jaarlijks wordt een aantal afvalzakken gratis ter beschikking gesteld als volgt:
a) de gezinshoofden met:

-3 kinderen of meer waarbij op I januari van het aanvraagjaar minstens 3 kinderen de leeftijd
van 22jaar 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 22jaar 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 9 punten scoort in de 3 pijlers samen (wat overeen komt met 66 % invaliditeit):
ontvangen gratis 20 grote gewene restafvalzakken innen=
(aanpassing gemeenteraadsbesluit 1 7 december 201 3)

b) De kinderopvanginitiatieven gevestigd in de gemeente en mits vertoon van het attest van
Kind en Gezin ontvangen jaarlijks
40 gratis huisvuilzakken grote restafualzakken indien capaciteit 0-7 kinderen
60 gratis huisvsilzakken grote restafualzakken indien capaciteit: 8 -14 kinderen
B0 gratis huisvuilzakken grote restafuAlzakken indien capaciteit 15-21 kinderen
100 gratis huisvuilzakken grote restafualzakken indien capaciteit 22ol meer.

He+-betreft
(aanpassing gemeenteraadsbesluit I 7 decem ber 201 3)

c) De onderwijsinstellingen op grondgebied van de gemeente ontvangen jaarlijks 10 grote
restafvalzakken-vee+-niet-gezinnen, met dien verstande dat scholen met diverse vestigingen,
10 zakken per vestiging ontvangen.
(aanpassing gemeenteraadsbesluit 1 7 december 201 3)

d) 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.
(aanpassing gemeenteraadsbesluit van 26 iuni 2014)

. Er wordt een totaal van 250 grote restafvalzakken verdeeld onder de verenigingen. De
verdeling gaat als volgt:'1 grote restafvalzak per 4 leden met een maximum van 35 zakken per
jaar. De rest wordt evenredig verdeeld over alle verenigingen.

o 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.

e) personen, gedomicilieerd in de gemeente, met incontinentie- of stomaproblemen gestaafd
door een medisch attest: 20 gratis grote of 30 gratis kleine giewene restafvalzakken eí2O
@innen.(aanpassinggemee1teraadsbesluit16september2o14)
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Art.2: deze beslissing wordt bekendgemaakt via publicatie op de gemeentelijke website.

AÉ.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
Algemeen directeur

Sonja Nu
AI recteur
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Stephan Titeca
Voorzitter
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