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DE GEMEENTERAAD

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 40§1.

Wetten, reglementen en verwijsdocumenten

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2022 betreffende een 
principieel besluit rond het gebruik van herbruikbare bekers en cateringmateriaal tijdens 
evenementen.

De brief van IDM van 3 maart 2022 betreffende raamovereenkomst herbruikbare bekers en 
cateringmateriaal.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart betreffende de 
raamovereenkomst van IDM voor herbruikbare bekers en cateringsmateriaal.

Het besluit van de gemeenteraad van heden betreffende het opheffen van het subsidiereglement in 
verband met afvalinzameling naar aanleiding van het organiseren van evenementen, laatst 
gewijzigd in de gemeenteraad van 31 januari 2022.

Motivatie

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 18 maart 2022 om zelf geen herbruikbare 
bekers aan te kopen, maar samen te werken met IDM om zo de gemeente niet met extra taken te 
belasten (opslag, verhuur, verdeling en controle van de netheid van de bekers zou worden 
onderzocht). Bovendien bevat het aanbod niet alleen gewone bekers, maar ook cavaglazen, glazen 
voor sterke bieren, sterke drank en cocktailglazen.



De adviesraden en/of verenigingen die herbruikbare bekers (en/of cateringmateriaal) willen huren 
worden doorverwezen naar IDM (tot 1.500 bekers) of Goodless (vanaf 1.500 bekers) via de door IDM 
gegunde raamovereenkomst.

De bedongen tarieven voor het ontlenen van herbruikbare bekers en/of cateringmateriaal via 
Goodless zijn de tarieven die de adviesraden en/of verenigingen in Zelzate aangerekend moeten 
krijgen indien ze gebruik maken van de dienstverlening.

Het bestuur wil echter - ter ondersteuning van de adviesraden en verenigingen - de forfaitprijs voor 
het leveren en ophalen van herbruikbare bekers (t.w.v. € 53 excl. btw) voor haar rekening nemen en 
dit met een maximum van 2 evenementen per vereniging en/of adviesraad per jaar. Hiertoe werd 
een subsidie/toelagereglement opgesteld.

In zitting van heden werd het subsidiereglement in verband met afvalinzameling naar aanleiding 
van het organiseren van evenementen, laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 31 januari 2022 
opgeheven. 

Er wordt voorgesteld om, de middelen die hierdoor vrijkomen, te gebruiken om de tussenkomst in 
de forfaitprijs mogelijk te maken. 

Financieel

Ervan uitgaande dat de betaling van voormelde forfaitprijs een tiental keer per jaar gevraagd wordt, 
is 530 euro (10 x 53 euro) excl. btw of 641,3 euro incl. 21% btw noodzakelijk. 

BESLUIT

In openbare zitting

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel

Het hierna vermelde subsidie/toelagereglement betreffende het ontlenen van herbruikbare bekers 
en/of cateringmateriaal via IDM of Goodless wordt goedgekeurd en neemt aanvang op 1 juni 2022:

§1 Adviesraden en/of verenigingen die herbruikbare bekers (en/of cateringmateriaal) willen huren 
dienen zich te wenden tot IDM (max. 1.500 bekers) of Goodless (vanaf 1.500 bekers) via de door IDM 
gegunde raamovereenkomst.

§2 De bedongen tarieven voor het ontlenen van herbruikbare bekers en/of cateringmateriaal via 
Goodless zijn de tarieven die de adviesraden en/of verenigingen in Zelzate aangerekend moeten 
krijgen indien ze gebruik maken van de dienstverlening.

§3 Ter ondersteuning van de adviesraden en verenigingen zal het bestuur de forfaitprijs voor het 
leveren en ophalen van herbruikbare bekers (t.w.v. € 53 excl. btw) voor haar rekening nemen en dit 
met een maximum van 2 evenementen per vereniging en/of adviesraad per jaar. 

De forfaitprijs wordt dan niet doorgerekend aan de adviesraad en/of vereniging, maar rechtstreeks 
aan het lokaal bestuur. 
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