Onderwerp : Retributiereg lement hu is-aa n-huis afvalophaling

UITTREKSET UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Cemeente Alken

Aanwezig: Igor Philtjens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester;
Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita
Reekmans en Frank Vroonen, schepenen; Danny Hasevoets, Benny Vreven,
Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois,
Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Dimitri Driesen en
Marina Boussu, raadsleden; Pascal Giesen, secretaris;
Verontschuldigd: Sabine Van de Sande, raadslid;
De oemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging en de
invordering van de provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 betreffende het
retributiereglement op de huis-aan-huis afvalophaling;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 77 februari 2012 tot
vaststelling van het vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer
van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), in het bijzonder
bijlage 5.L.4.;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot
vaststelling van het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van
Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 januari 2000 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine
Ondernemingen;
Gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen
va n h u ishoudel ij ke afva lstoffen en vergel ij kba re bed rijfsafva lstoffen ;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente in Limburg.net;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Limburg.net dd.23
september 2009 houdende de goedkeuring van nieuwe inzamelsystemen
en tarieven (genaamd 'Plan010);
Overwegende dat de gemeente Alken, in solidariteit met de andere
deelnemers van Limburg.net streeft naar éénvormigheid in diensten en
kosten binnen heel Limburg en de stad Diest.
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
20 november 2013 betreffende de instap in het systeem van directe inning
met ingang van 01 januari 2OL4.
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke adviesraad voor
leefmilieu van 14 oktober 2O75;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2015 betreffende het
retributiereglement op de huis-aan-huis afvalophaling;

Besluit.
12 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix,
André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Bart Jeuris, Peter
Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Dimitri Driesen en lgor Philtjens
2 stemmen tegen: Danny Hasevoets en Benny Vreven
6 onthoudingenr Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette
Putzeys, Alex Dubois en Marina Boussu
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Artikel 1: Het besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2015
betreffende de retributie op de huis-aan-huis afvalophaling wordt
opgeheven op 1 januari 2016.
Cemeente Alken

Artikel 2: Voor de periode van l januari 2016 tot en met 31 december
2019 worden ten voordele van de gemeente volgende retributies
betreffende de huis-aan-huis afvalinzameling geheven :
1) Voor restafval worden bordeauxkleurige huisvuilzakken van Limburg.net
verkocht aan:
o
I rol grote bordeaux zakken (10 zakken); prijs: 12,5 euro/rol
o
I rol kleine bordeaux zakken (10 zakken; prijs: 6,25 euro/rol
2) Voor PMD worden blauwe zakken verkocht aan:
r
{ 3/rol van 20 pmd-zakken van 60 liter
o
Ç 3/rol van 10 pmd-zakken van 120 liter (voor scholen)
Het afleveren van PMD op het recyclagepark is ook verplicht in een PMDzak.

3) Voor het ophalen van grofvuil op afroep wordt de retributie vastgesteld
op € 20 per ophaalbeurt. De retributie wordt voldaan door betaling van een
grofvuilsticker die zichtbaar op het grofvuil wordt gekleefd.
Het grofvuil wordt maandelijks op aanvraag opgehaald. De totale
hoeveelheid grofvuil per ophaalbeurt mag niet meer zijn dan 2 mg. Het
gewicht van een afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag
niet meer dan 70 kilo wegen. Het mag maximum 2 meter lang en 1 meter
breed zijn. Een ophaling aanvragen kan via het internet of telefonisch bij
Limburg. net.

4) Voor GFT-afval worden stickers verkocht aan:
€ 40,- voor een GFT-container van 120 liter
€ 15,- voor een GFT-container van 40 liter
Artikel 3: De zakken voor de restfractie, de PMD-zakken, de GFÏ-stickers
en de stickers voor grof afval worden te koop aangeboden op de door de
gemeente en/of door Limburg.net gecommuniceerde plaatsen en dienen ter
plaatse betaald te worden.
Artikel 4:
Voor de inzameling van luiers worden bordeaux restafvalzakken ter
beschikking gesteld aan :
- gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar
- incontinente personen
1) De gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar krijgen, per kind jonger
dan 3 jaar, jaarlijks een aantal gratis rollen afvalzakken.
Bij de afhaling heeft men de keuze uit:
-5 rollen van 10 stuks kleine afvalzakken (221)
-2 rollen van 10 stuks grote afvalzakken (441) en l rol van 10 stuks kleine
afvalzakken (221)
-1 rol van 10 stuks grote afvalzakken Qa) en 3 rollen van 10 stuks kleine
afvalzakken (221)
De gratis rollen afvalzakken kunnen afgehaald worden bij de dienst
burgerzaken. De afspraken zijn als volgt:

gemeentebestuur. Hoogdorpsstraat 38.3570 Alken . tel. 011-59.99.59. www.alken.be. btw

BE

0207.474,882

Cemeente Alken

Geboortejaar
Jaar waarin kind 1 jaar wordt
Jaar waarin kind 2 jaar wordt
Jaar waarin kind 3 jaar wordt

Afvalzakken kunnen afgehaald worden
bij de dienst burgerzaken (tot uiterlijk
één maand na het iaar van qeboorte)
Afvalzakken kunnen afgehaald worden
bij de dienst burqerzaken
Afvalzakken kunnen afgehaald worden
bii de dienst burqerzaken
Afvalzakken kunnen afgehaald worden
bij de dienst burgerzaken tot uiterlijk
één maand na het verstrijken van de
leeftiid van 3 iaar

2) De personen die omwille van medische redenen incontinent zijn, krijgen
jaarlijks een aantal gratis rollen afvalzakken.
Bij de afhaling heeft men de keuze uit:
-6 rollen van 10 stuks kleine afvalzakken (221)
-1 rol van 10 stuks grote afvalzakken (441) en 4 rollen van 10 stuks kleine
afvalzakken (221)
-2 rollen van 10 stuks grote afvalzakken (441) en 2 rollen van 10 stuks
kleine afvalzakken (221)
De gratis rollen afvalzakken kunnen afgehaald worden bij het OCMW mits
voorlegging van een medisch attest,
De keuze tussen opties 1) en 2) geldt enkel bij de afhaling van de
afvalzakken. Achteraf kan er niet meer geruild worden.

Artikel 5: Dit reglement wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de
hogere overheid.
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