STAD NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 25
NOVEMBER 2021.
Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Patricia Markey-Deconinck, Adina Counye, Wim Demeester, Matthias Priem, Arnel Lemaire,
Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Bill Vermeylen,
Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Openbare Zitting
27. RETRIBUTIE OP DE VUILZAKKEN (HUISVUIL, PMD EN GFT) EN OP HET GEBRUIK VAN
ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het materialendecreet dd. 23 december 2011 en het decreet betreffende het duurzaam
beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen VLAREMA;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2019/2 dd. 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het raadsbesluit dd. 24 november 2016 op het aanbieden en inzamelen van afvalstoffen;
Gelet op het raadsbesluit dd. 30 januari 2020 betreffende retributie op de vuilzakken (huisvuil,
PMD) en op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 26 oktober 2021
betreffende retributie op de vuilzakken (huisvuil, PMD en GFT) en op het gebruik van ondergrondse
afvalcontainer;
Overwegende dat de papieren GFT-zakken tot op heden gratis aangeboden werden, maar dat de
vraag toeneemt; dat het retributiereglement vervolledigd wordt met kostprijs voor papieren GFTzakken; dat de tarieven als volgt vastgelegd worden:
 Bundel van 80 zakken GFT klein formaat (8 liter): € 6,00;
 Bundel van 20 zakken GFT groot formaat (45 liter): € 8,00;
Overwegende dat deze papieren GFT-zakken meestal gebruikt worden om de GFT-container
proper te houden; dat de zakken vrijblijvend gebruikt kunnen worden door de gebruiker;
Overwegende dat de andere tarieven ongewijzigd blijven;
BESLUIT:

17 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Vanaf 1 januari 2022 een retributie vast te stellen op de afgifte van vuilzakken en op het
gebruik van de ondergrondse afvalcontainers.

Art.2.

De retributie als volgt vast te stellen:
 Kleine huisvuilzakken: € 0,75/stuk; € 15,00/verpakking van 20 stuks;
 Gewone huisvuilzakken: € 1,50/stuk; € 30,00/verpakking van 20 stuks;
 Kleine PMD-zakken: € 0,10/stuk;
 Gewone PMD-zakken: € 0,15/stuk; € 3,00/verpakking van 20 stuks;
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 Grote PMD-zakken: € 0,30/stuk;
 Speciale plastiekzakken van 1.000 l met erbij behorende kleefvignet: € 7,00;
 Bundel van 80 zakken GFT klein formaat (8 liter): € 6,00;
 Bundel van 20 zakken GFT groot formaat (45 liter): € 8,00;
 Ondergrondse afvalcontainer met kleine schuif: € 0,50;
 Ondergrondse afvalcontainer met grote schuif: € 1,00;
Art.3.

De retributie moet contant betaald worden tegen afgifte van een ontvangstbewijs of binnen de
30 dagen na de toezending van de factuur. Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde
retributie zal de inning geschieden met alle geëigende rechtsmiddelen. In geval van laattijdige
betaling van de retributie worden de wettelijke nalatigheidsintresten aangerekend vanaf de
vervaldag.

Art.4.

Het volgende raadsbesluit wordt opgeheven vanaf 1 januari 2022: raadsbesluit dd. 30 januari
2020 betreffende retributie op de vuilzakken (huisvuil, PMD) en op het gebruik van
ondergrondse afvalcontainers

Art.5.

Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën, de dienst milieu, de dienst netheid
van het openbaar domein en de technische dienst.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert
De Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter
Rik Lips
Nieuwpoort, 25 november 2021
Voor eensluidend afschrift:
De Voorzitter

Rik Lips
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