UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 26 mei 2016
Vaststelling van het belastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark
aangeboden harde en zachte plastics.

Aanwezig:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris

Afwezig:
Verontschuldigd:

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17.05.2016 waarbij harde
en zachte plastics als nieuwe selectief in te zamelen fracties worden ingevoerd;
Gelet op het politiereglement van 26.05.2016 inzake het selectief inzamelen van harde en zachte
plastics;
Overwegende dat de kosten voor de uitbating van het containerpark en meer in het bijzonder de
kosten voor inzameling en verwerking van de daar aangeboden afvalstoffen, zwaar doorwegen op de
gemeentelijke financiën;
Overwegende dat deze contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en het volume
of gewicht van de aangeboden afvalstoffen;
Overwegende dat de invoering van deze contantbelasting de gemeente toelaat om het principe “de
vervuiler betaalt” toe te passen;
Overwegende dat bovendien de burger beloond wordt door deze mogelijkheid van nog meer
doorgedreven afvalsortering in de zin dat de contantbelasting op harde en zachte plastics lager is dan
deze op restafval en/of grof huisvuil waarin de plastics anders zouden terechtkomen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:

Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.07.2016 tot en met 31.12.2019 wordt een contante belasting gevestigd op het
aanbieden van:
- zachte plastics van € 0,25 per zak (60 liter), gratis aan te leveren op het containerpark;
- harde plastics van € 0,03 per kg.
Het minimaal aangerekende gewicht op de weegbrug bedraagt 5 kg.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de bezoeker die de harde plastics aanbiedt.
Art. 3.
De belasting moet, na gewichtsbepaling, betaald worden met de betaalkaart (Bancontact).
De bezoeker die niet over een betaalkaart beschikt kan de belasting contant betalen op de
financiële dienst van het stadhuis of via overschrijving op rekening van de stad, binnen een
termijn van 14 dagen na aanbieding van de afvalstoffen.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Arlette Sannen.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

