PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
GEMEENTE Z E L Z A T E
---------------------------------------------UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE
D.D. 29 APRIL 2019
----------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Dirk Goemaere, voorzitter;
Brent Meuleman, burgemeester,
Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe en Steven De
Vuyst, schepenen;
Martin Acke, Filip Bruggheman, Matthias Cassier, Jan De Beule,
Debbie De Vleesschauwer, Gino D'Haene, Guy D'Haeseleer, Vincent
Dierickx, Rik Laureys, Marleen Maenhout, Karl Segers, Kristof
Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever, Lucien Van de
Velde en Kurt Van Weynsberghe, raadsleden.
Guy Verbuyst, algemeen directeur.
Verontschuldigd: Frank Bruggeman, raadslid.
----------------------------------------------------------------------------OPENBARE ZITTING – PUNT 9 – TOELAGEREGLEMENT BETREFFENDE ASBESTPLATENZAKKEN GOEDKEURING
----------------------------------------------------------------------------DE RAAD:
−

Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017;

−

Gelet op het collegebesluit van 7 februari 2019 met de intentie tot
partnerschap voor het proefproject van de Provincie Oost-Vlaanderen voor
de samenaankoopformule voor asbest veilige dakbedekking en leidingisolatie
asbest veilig;

−

Overwegende dat IDM in het kader van het Vlaams actieplan rond
asbestafbouw de actie ‘asbestophaling op afroep’ start; dat deze actie
loopt zolang dat de asbestplatenzakken voorradig zijn;

−

Overwegende dat de burger die in Zelzate woont of die in Zelzate een huis
verbouwt vanaf 1 mei 2019 een asbestplatenzak en een bijhorende
veiligheidskit (beschermend pak, mondmasker en handschoenen) kan
aanschaffen bij IDM voor de prijs van 30 euro;

−

Overwegende dat in de asbestplatenzak ongeveer 50 m² aan asbestplaten kan;

−

Overwegende dat per adres één asbestplatenzak wordt voorzien; dat dit zo
beslist werd zodat iedereen de kans krijgt om gebruik te maken van de
dienstverlening; dat de beperking ook ingegeven is omdat IDM wil vermijden
dat (landbouw) bedrijven grote schuren afbreken;

−

Overwegende dat de asbestplatenzakken aan huis opgehaald worden; dat dit
een uitbreiding is op de bestaande dienstverlening; dat de burgers nog
altijd de asbestplaten kunnen aanbrengen op het recyclagepark;

−

Gelet op het collegebesluit van 21 maart 2019 waarbij beslist werd dat het
gemeentebestuur een toelage van 15 euro per asbestplatenzak wenst te
geven;

−

Overwegende dat er voor Zelzate een 120-tal asbestplatenzakken zijn
voorzien; dat het totale bedrag van de toelage aldus geraamd wordt op 1800
euro (120 zakken * 15 euro/zak);

−

Gelet op volgende werkwijze:
1. de burger vraagt een asbestplatenzak aan bij IDM en betaalt 30 euro
aan IDM;
2. de burger vraagt de toelage aan via het “aanvraagformulier toelage
betreffende asbestplatenzak aangekocht via IDM” in, voegt daarbij een
betalingsbewijs en bezorgt beide documenten aan het college van
burgemeester en schepenen;

−

Gelet op volgende voorwaarden:
1. De burger die in Zelzate woont of die in Zelzate een huis verbouwt kan
een toelage van 15 euro voor één asbestplatenzak krijgen die hij

aankoopt via IDM (andere platenzakken komen voor de toelage niet in
aanmerking).
2. De burger gebruikt de bijhorende veiligheidskit (beschermend pak,
mondmasker en handschoenen).
3. De burger vraagt de asbestplatenzak zelf aan, staat zelf in voor het
laten ophalen van zak en het aanvragen van de toelage.
4. Dit reglement blijft bestaan zolang IDM asbestplatenzakken verkoopt.
Notulering stemgedrag van Martin Acke (N-VA): “Het doel om meer asbestafval
te recycleren is goed maar ik betwijfel of een toelage van 15 euro de
inwoners hiervoor een voldoende stimulans zal geven. Deze toelage mag dan
voor de inwoners een sympathieke geste van het gemeentebestuur lijken maar
het is geen verstandige beslissing omdat ze de deur openzet voor
afvaltoerisme, ook al is de toelage beperkt tot 15 euro voor maximaal 1 zak
per inwoner. Mensen zijn creatief als het over hun portemonnee gaat. Er
zullen misbruiken volgen. Bovendien is het reglement vaag: gaat het over één
zak per inwoner of per woning? De intercommunale IDM streeft terecht naar
gelijke tarieven bij de aangesloten gemeenten. Door deze toelage wordt dit
principe ondergraven. Door de tarieven in de verschillende
afvalintercommunales en de aangesloten gemeenten op elkaar af te stemmen
kunnen we afvaltoerisme maximaal voorkomen”.
BESLUIT:
in openbare zitting
met 20 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van
Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Bruggeman Frank, Bruggheman Filip, Cassier
Matthias, De Beule Jan, De Vleesschauwer Debbie, D'haene Gino, , Dierickx
Vincent, Goemaere Dirk, Laureys Rik, Maenhout Marleen, Segers Karl,
Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde
Lucien, Van Weynsberghe Kurt) tegen 2 neen-stemmen (Acke Martin en
D'haeseleer Guy):
Artikel 1: - Er wordt onder volgende voorwaarden vanaf 1 mei 2019 een toelage
ten bedrage van 15 euro verleend voor de aankoop van een asbestplatenzak:
1. De burger die in Zelzate woont of die in Zelzate een huis verbouwt kan
een toelage van 15 euro per asbestplatenzak krijgen die hij aankoopt
via IDM (andere platenzakken komen voor de toelage niet in aanmerking).
2. De burger vraagt een asbestplatenzak aan bij IDM en betaalt hiervoor 30
euro aan IDM;
3. De burger gebruikt de bijhorende veiligheidskit (beschermend pak,
mondmasker en handschoenen);
4. De burger laat de asbestplatenzak ophalen;
5. De burger vraagt de toelage aan via het “aanvraagformulier toelage
betreffende asbestplatenzak aangekocht via IDM”, voegt daarbij een
betalingsbewijs en bezorgt beide documenten aan het college van
burgemeester en schepenen;
Dit reglement blijft bestaan zolang IDM de asbestplatenzakken verkoopt.
Artikel 2: - De toelageaanvraag gebeurt aan het college van burgemeester en
schepenen door middel van het in bijlage gevoegde “aanvraagformulier toelage
betreffende asbestplatenzak aangekocht via IDM” waarbij een betalingsbewijs
wordt gevoegd.
Artikel 3: - Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden voor
kennisneming.
Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
29 april 2019.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:
Guy Verbuyst
Algemeen Directeur

Dirk Goemaere
Voorzitter gemeenteraad

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
GEMEENTE ZELZATE

TOELAGE BETREFFENDE ASBESTPLATENZAK

Gemeentebestuur Zelzate – Grote Markt 1 – 9060 Zelzate
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een toelage voor de aankoop van
asbestplatenzakken.
Wie vult dit formulier in?
De aanvrager.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
In te dienen bij het gemeentebestuur van Zelzate ter attentie van het college
van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate.

Gegevens van de aanvrager
Naam aanvrager: ............................................................
Adres: .....................................................................
Emailadres: ................................................................
Telefoonnummer/GSM: ........................................................
Rekeningnummer: ............................................................
Documenten toe te voegen bij aanvraag
Origineel betalingsbewijs van aankoop asbestplatenzak IDM
Ondertekening
De aanvrager verklaart het gemeentelijk toelagereglement d.d. 29 april 2019
betreffende asbestplatenzakken te kennen en de voorwaarden hierin vermeld te
aanvaarden.
Datum aanvraag: ....................................................
Naam en handtekening van de aanvrager: .............................

