UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 24 november 2016
Vaststelling van het belastingreglement op het opruimen en verwijderen van sluikstort op openbaar
domein.

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

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

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 de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Raadslid B. Vangelder vraagt om het stemgedrag van de N-VA-fractie te notuleren.
‘De N-VA fractie gaat akkoord met dit reglement gezien dit volgens het principe is “de vervuiler
betaalt”. Het is ook logisch dat sluikstorters de rekening krijgen voorgeschoteld voor het opruimwerk
en de last die ze veroorzaakten. Hopelijk zorgt dit voor een afschrikmiddel waardoor het sluikstorten
drastisch mindert.’
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, 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.
Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een contante belasting geheven op het
opruimen en verwijderen van sluikstort op openbaar domein.
Art. 2.
Als sluikstort wordt beschouwd:
de afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen en/of niet-reglementaire
tijdstippen en/of in niet-reglementaire recipiënten, met inbegrip van het deponeren van
huishoudelijk afval in de vuilnismandjes op het openbaar domein.
Art. 3.
De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft.
Diegene die daartoe opdracht of toelating gegeven heeft en/of de eigenaar van de
afvalstoffen is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Art. 4.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
voor het opruimen van sluikstort:
transport van de afvalstoffen
€ 1,00
per kilometer

-

Art. 5.

per arbeider die ingezet wordt bij het
opruimen van het sluikstort
€ 30,00
per arbeidsuur
per ingezet voertuig
€ 40,00
per uur
opgeruimde afvalstoffen
€ 0,20
per kg
De voormelde bedragen zijn verschuldigd per begonnen uur en per begonnen
kilogram.
Bij het opruimen van sluikstorten door derden in opdracht van de stad, wordt het
factuurbedrag doorgerekend aan de belastingplichtige.
2.
voor het deponeren van persoonlijk huishoudelijk
afval in openbare afvalmandjes
€ 50,00
vast bedrag
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
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.

