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OPENBARE ZITTING - PUNT 21 - RETRIBUTIE OP PMD_AFVALZAKKEN

DE RAAD

Gelet op het schrijven d.d. 5 maart 201"9 - ref. IDM/DIR/dvdv/2019.0085
van IDM, Zelestraat 42, 9160 Lokeren betreffende de vraag tot wijziginq
bedrag retributie PMD-zakken;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2B december 20L6 betreffende de
retributie op PMD-afvalzakken:

o Voor de aanslag)aren 201,7 t.e.m. 201"9 wordt de retributie bepaald op
5r00 euro per verpakking van 20 PMD-afval-zakken (0,25 euro per PMD-
zak) ;

o Het bedrag dekt zowel- de kostprijs van de aankoop der zakken als een
gedeelte van de kosten van de dienstverlening voor het ophafen en
verwerken van het afval

Overwegende dat vanaf 1 april 2019 op niveau van IDM een uitgebreide PMD-
inzamel-ing wordt uitgevoerd wat een verhoging van de verkoop van de PMD-

zakken tot gevolg zal hebben;

Overwegende dat IDM vraagt om vanaf L april de retributie op de PMD-zakken
vast te teggen op het éénvormig tarief van 0.15 euro per zak;

Gel-et op de intentie tot geJ-ijkschakeling van de retributie van PMD -
zakken binnen de 6 gemeenten-vennoten van IDM;
Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere
wij zigingen;

BESLUIT:

In openbare
Met algemene

Artikel l-:

zitting
stemmen:

Het gemeenteraadsbesl-uit van 2B december 2016 met betrekking tot
retributie op PMD-afvalzakken wordt opgeheven.

Artikel 2: - Vanaf 1- april 2019 wordt de retributie bepaal-d op 0,1-5 euro per
PMD-zak. Dit is van toepassing voor tot 31 december 201-9.

Het bedrag dekt zowel- de kostprijs van de aankoop der zakken als een gedeelt.e
van de kosten van de dienstverlening voor het ophal-en en verwerken van het
afvaÌ.
Artikel 3: - De invordering van deze retributie geschiedt overeenkomstig de
regelen van de burgerlijke rechtspleging.
Voor de invordering van het niet-betwiste gedeelte kan, naast de burgerlijke
procedure, ook toepassing gemaakt worden van het dwangbevel, zoal-s geregeld
in art. 94 van het Gemeentedecreet. Voor de invordering van het betwiste
gedeelte is enkel de burgerlijke rechtspleging mogelijk.



Artikel 4: - Dit besluit zal aan de toezichthoudende overhei-d en aan de
financieel directeur worden overgemaakt.

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
25 maart 2019.
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