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Gemeenteraadsleden

Frederik Willems
Algemeen directeur

Afwezig

Verontschuldigd

Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Bevoegdheid

o Het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

r Het decreet van23.12.2011 betreffende het duurzaam beheervan materialenkringlopen en

afvalstoffen.
r Het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 betreffende het duurzaam beheer van

materialenkringlopen en afualstoffen.

Verwijzingsdocu mente n

r De brief van IVM van L3.06.2018 over het asbestproject.
o De brief van IVM van 30.04.2019 over de projectsubsidie van OVAM voor de bronophaling van

asbest.
r Het voorstel van IVM tot uniforme tarieven voor de asbestplaatzakken en de PBM-kits.

Verantwoording



o ln 20L8 heeft IVM een project ingediend bij OVAM voor de ophaling van asbest op afroep. De

gemeente heeft toen beslist in het college van 26.06.2018 mee te stappen in dit project.
o ln mei 2019 werd het project goedgekeurd door OVAM. De goedkeuring van het project werd

besproken in het college van L4.05.2019.
r IVM is momenteel bezig met het project voor te bereiden zodat vanaf begin volgend jaar kan

gestart worden met de ophaling van asbest op afroep.
o De gemeente moet voor het project instaan voor de verkoop van de asbestplaatzakken/bigbags

en de bijkomende PBM-kit (Persoonlijk Beschermingsmateriaal- overal, masker en

handschoenen).
o IVM is momenteel bezig met de opmaak van de communicatie rond het asbestproject.
o IVM wilgraag in alle gemeenten uniforme tarieven:

o Max. 2 asbestplaatzakken/bigbags per adres inclusief 2 PBM-kits (ongeacht er 1 of 2
zakken worden aangekocht). Kostprijs per zak 30 euro.

o Extra PBM- kits. 10 euro per kit
o Kleine asbestzakken voor kleinere stukken asbest. Gratis, max. 1 zak per bezoek per

keer mee te geven door recyclageparkwachter.
o Voor de verkoop van de asbestplaatzakken en de PBM zouden we dezelfde werkmethode

toepassen als voor de verkoop van de compostvaten en - bakken.
o De retributie laten betalen op het gemeentehuis en met het bewijs de asbestplaatzakken en de

PBM-kits laten ophalen op het recyclagepark.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT

Artikell
ln het kader van het project van IVM voor de inzameling van asbest via ophaling op afroep wordt
vanaf l januari 2020 volgende retributie vastgesteld:

- Max. 2 asbestplaatzakken/bigbags per adres inclusief 2 PBM-kits (ongeacht er L of 2 zakken

worden aangekocht). Kostprijs per zak 30 euro.

- Extra PBM- kits: 10 euro per kit

- Kleine asbestzakken voor kleinere stukken asbest: gratis, maximum 1 zak per bezoek mee te
geve n door recyclagepa rkwachter.

Att.2
Dit retributiereglement wordt toeiezonden aan de toezichthoudende overheid en afgekondigd en

bekendgemaakt.
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