UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 16 december 2019.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, L. Peeters, J. Van Esbroeck, M. Beyers, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J.
Duerloo, S. Van Looveren, C. De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den
Keybus, A. Van der Poel, I. Bosmans, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: D. Arnold, raadslid.
Onderwerp: Punt 14.B.19: Goedkeuring van de retributie voor de aanhuisophaling van
snoeihout.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeente geen snoeihout meeneemt bij de ophalingen van gewoon
huishoudelijk afval in de grijze container of het groot huisvuil; dat particulieren verplicht zijn het
snoeihout zelf af te voeren naar het recyclagepark;
Aangezien het niet voor iedereen mogelijk is om zelf snoeihout af te voeren naar het
recyclagepark;
Overwegende dat er op dit moment onvoldoende mogelijkheden zijn om via privé-ophalers
kleine hoeveelheden snoeihout selectief te laten ophalen, met garantie van milieuvriendelijke
verwerking overeenkomstig het VLAREMA;
Overwegende dat de gemeente deze dienst verleent tegen betaling van een vergoeding waarin
opladen van het afval en verwerking door derden vervat zit;
Gezien de inzameling aan huis eerder de uitzondering dient te zijn dan de regel;
Overwegende dat het daarom aangewezen is om de aanhuisinzameling van snoeihout per
adres te beperken tot een maximum van 1 vracht van maximum 10 m³ per jaar;
Gezien het huidige retributiereglement betreffende de aanhuisinzameling van snoeihout vervalt
op 31 december 2019;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Inneke Bosmans, Inga Verhaert, Jan Van
Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Koen Vanhees, Hans De Schepper,
Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers, Hanne Beyers, Stefanie
Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers, Silke
Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Ten bate van de gemeente wordt voor een termijn beginnend op 1 januari 2020 en eindigend
op 31 december 2025 de retributie voor de aanhuisinzameling van snoeihout vastgesteld.
De retributie is een kostendekkende vergoeding voor het opladen en de verwerking van het
snoeihout overeenkomstig het Vlarema. De vergoeding bedraagt 15 euro forfaitair vermeerderd
met 4 euro per m³ snoeihout.
Art. 2.Het snoeihout dient zuiver te zijn en te beantwoorden aan de eisen gesteld door de verwerker.
Het snoeihout moet aangeboden worden op een plaats die voor een vrachtwagen bereikbaar
is vanop de openbare weg, dat wil zeggen op de berm of vooraan op het perceel.
De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele beschadiging van
privaat domein.
Art. 3.Inwoners kunnen slechts 1 maal per jaar en per onroerend goed beroep doen op de
gemeentelijke aanhuis inzameling van snoeihout, met een maximale op te halen hoeveelheid
van 10 m³ per keer.
Art. 4.De retributie zal contant geëist worden tegen afgifte van een kwijting, voor de ophaling
geschiedt.
Art. 5.In geval van niet-minnelijke betaling van de retributie, alsook van de eventuele extra kosten
wanneer verontreinigd snoeihout wordt aangeboden, zal deze retributie op burgerrechtelijke
wijze worden ingevorderd.
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Art. 6.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De algemeen directeur

De voorzitter
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