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Retributiereglement op het ter beschikking stellen van pmd zakken - GRJ202il015

Beleids- en beheerscvclus
Beleidsdoelstelling: Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren
Actieplan: Dagelijkse werking leefbaar
Actie: Dagelijkse werking leefbaar
ARK7061 000: Ontvangst PMD-zakken

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 41

Het uitvoeringsplan huishoudelijk atual en gelijkaardig bedrijfsatual 2016 - 2022 stelt het beleid in
Vlaanderen vast rond de selectieve inzameling en venrverking van huishoudelijke afual en gelijkaardig
bedrijfsafual. Dit uitvoeringsplan vormt het algemeen kader voor de selectieve inzameling van diverse
fracties.
Het Materialendecreet implementeert de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008i98 voor het beheer van
afualstoffen in Vlaanderen.
Gelet op het artikel 26 van het Materialendecreet dat aan de gemeenten de opdracht geeft om
huishoudelijke afualstotfen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen
op te halen of op een andere wijze in te zamelen.
Gelet op artikel 10 van het Materialendecreet dat bepaalt dat de gemeente de kosten van het beheer van
huishoudelijk afual moeten verhalen op de afualproducenten.
Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afualstoffen, VLAREMA,
bevat o.a. voorschriften voor de selectieve inzameling van afualstoffen.
Artikel 5.1 .1 van het VLAREMA bepaalt dat de gemeenten het principe 'de vervuiler betaalt' toepassen bij

de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moet betaald worden.
Artikel 5.1.4 stelt dat de gemeente het bedrag en de voorwaarden van de bijdrage in de kosten berekent
van het beheer van huishoudelijk afual, rekening houdend met de minima en maxima, opgenomen in
bijlage 5.1.4.
De minima en maxima tarieven zoals vermeld in bijlage 5.1.4 van het VLAREMA worden jaarlijks op 1

januari aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.

Historiek
Gemeenteraadsbeslissingvan 12 december 2013 over het retributiereglement op het ter beschikking
stellen van huisvuilzakken, PMD-zakken en GFT-containers.
Gemeenteraadsbeslissing van 8 december 2016 over het retributiereglement op het ter beschikking
stellen van PMD zakken.
Gemeenteraadsbeslissingvan 12 december 2019 over het retributiereglement op het ter beschikking
stellen van PMD zakken.
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Motivatie
in zitting van 12 december 2019 besliste de gemeenteraad van Brecht dat een retributie geheven dient te
worden op het ter beschikking stellen van pMD zakken.
Dit waren 601 zakken.
Voor sommige gezinnen is de bestaande pmd-zak van 60 liter te groot. Vanaf 1.03.2021 is de invoering
van 'de nieuwe blauwe zak' een feit. Hierdoor zal er door de inwoners meer pMD gesorteerd kunnen
worden.
Om de inwoners op een comfortabele manier van de pmd-inzameling gebruik te kunnen laten maken,
heeft IGEAN aan de gemeenten voorgesteld om vanaf 1.O3.2O21ook éen pmd-zak met een formaat van
30 liter aan te bieden.
Voor de beide formaten van 30 en 60 liter is het belangrijk om een uniforme retributie vast te stellen.

IGEAN heeft voorgesteld om de retributies van de PMD zakken 30 liter in verhouding te stellen met die
van de 60 liter zakken, dit omdat de keuze voor het gebruik van de kleinere zak veeÉl te maken heeft
met de behuizing van een inwoner. IGEAN wil geen financieel nadeel voor inwoners die dus kleiner
behuisd zijn.
Voorstel retributie:

o zak 60 liter: 0,125 eurolzakoÍ 2,5 euro/rol van 20 zakkeno zak 30liter: 0,0625 euro/zak o11,25 euro/rolvan 20 zakken
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 59.58 minuten tot 1.04.09
uur.

Stemminq:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit
Artikell Termijn
Vanaf 1 maart 2021 toten met 3í december 2025 wordt een retributie geheven op het ter beschikking
stellen van PMD-zakken
Artikel 2 Toepassingsgebied
De retributie is verschuldigd door iedereen die gebruik maakt van de selectieve inzameling, ophaling en
veruverking van PMD door middelvan pMD-zakken.
De retributie wordt vastgesteld op:

o zak 60 liter: 0,125 eurolzak of 2,5 euro/rol van 20 zakkeno zak 30 liter: 0,0625 euro/zak of 1,25 euro/rol vanZO zakken
Artikel 3 Wijze van betaling
De retributie wordt contant betaald bij de financieel beheerder of de gemeentelijk aangestelde tegen
afgifte van een betalingsbewijs en bij het in ontvangst nemen van de zakken.
AÉikel 4 opheffing
Het retributiereglement van 12 december 2019 op het ter beschikking stellen van pmd-zakken wordt met
ingang van 1 maart 2021 opgeheven.
ArtikelS
Het gemeentebestuur van Brecht geeft de opdracht aan lgean dienstverlening en lgean Milieu en
Veiligheid, om exploitatiekosten permanent te monitorren en te verantwoorden midáels een rapportage
aan het gemeentebestuur van Brecht
AÉikel 6 Toezicht
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid en aan lgean Milieu en
Veiligheid die instaat voor de verdere uitvoering conform de beheersoverdracht aan lgèan en Veiligheid
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