Uittreksel uit het notulenboek
Gemeenteraad van donderdag 21 februari 2019 openbare zitting
Aanwezig:
Liesbeth Gellinck, voorzitter
Jan de Keyser, burgemeester
Els Roelof, Katrien Talloen, Delphine Roels, Geert Pyfferoen, Sam Van de Caveye, Sebastian Vande
Ginste, schepenen
Dieter Van Parys, Franky De Jonghe, Stefaan Bollaert, Ann Vander Bauwede, Liliane De Baene, Jean
Fraeyman, Filip Wybo, Thomas Delputte, Nel Thieren, Toben Braeckevelt, Joke Vandeputte, Justine
Soulliaert, Bram Gheysen, Marleen Clarisse, Geert Callebert, Carol Cartigny, Björd Grijp, Robin Declerck,
Valentien Goethals, gemeenteraadsleden
Jan Compernol, algemeen directeur

Wijzigen retributiereglement van 18 december 2014 op de aanvoer van
bepaalde soorten afval op het containerpark, het aankopen van
compostvaten en -bakken en compost
De Gemeenteraad
1. Bevoegdheid
- Grondwet, in het bijzonder artikel 173
- Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikels 40, §3 en 41, 14°
2. Rechtsbronnen en adviezen
- Besluit van de Gemeenteraad van 18 december 2014 over vestigen gemeentelijke retributie
op de aanvoer van bepaalde soorten afval op het containerpark, het aankopen van
compostvaten en -bakken en compost
3. Feiten en argumenten
De Vlaamse overheid wil werken aan instrumenten om in Vlaanderen de verwijdering van
asbest en gebonden asbest in versneld tempo te laten verlopen. In dat kader biedt OVAM de
mogelijkheid aan de gemeenten om een éénmalige premie te bekomen die kan worden
aangewend om de inzameling van asbestafval te bevorderen. De gemeente Oostkamp heeft
deze premie aangevraagd en OVAM verstrekte de gemeente daartoe eind 2018 een toelage
van 34.436,17 euro.
Als stimulans om de inwoners en ondernemingen aan te zetten om het verwijderen van
asbestafval te bevorderen is het verlagen van de aanbrengkost op het recyclagepark het
ideale middel. Het is zo dat de aanvoerkost momenteel op 0,184 euro/kg komt en dat met
behulp van de premie die prijs tot 0,05 euro/kg kan worden teruggebracht.
Om de afbraak en de aanvoer op het recyclagepark op een veilige manier te laten verlopen,
zal voor de aanvoer van vrije asbest en gebroken stukken gebonden asbest met verplichte
verpakking worden gewerkt. De gemeente zal daartoe stevige plastiek zakken aanbieden aan
de gebruikers van het recyclagepark.
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De grote zakken kosten in de handel ca. 5 euro en de kleine zakken kosten 1,80 euro/stuk. Het
voorstel is om de kostprijs van de zakken te verlagen naar 3 euro voor de grote en 0,50 euro/
stuk voor de kleine zakken. De gemeente zal aansluitend een project bij OVAM indienen om
een tussenkomst op het prijsverschil tussen aankoopprijs en verkoopprijs te bekomen. OVAM
stelt een tussenkomst van 75% van het prijsverschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs in
het vooruitzicht.
4. Financiële gevolgen en link naar beleidsplan
De ontvangst is voorzien op budgetsleutel 700965/0309/4.3.3 van het boekjaar van ontvangst.
Besluit: Unaniem
Enig art. – De Gemeenteraad wijzigt met ingang van 1 april 2019 en dit voor een jaar tot 31 maart 2020
het gemeentelijke retributiereglement van 18 december 2014 op de aanvoer van bepaalde soorten
afval op het containerpark, het aankopen van compostvaten en -bakken en compost als volgt:
In artikel 4 A) wordt ‘grof brandbaar vuil, afvalautobanden, stortafval (o.a. asbest): 0,15 euro/kg als
volgt gewijzigd:
grof brandbaar vuil, afvalautobanden, stortafval behalve asbest:
0,15 euro/kg
asbest:
0,05 euro/kg
grote asbestzakken:
3,00 euro/stuk
kleine asbestzakken:
0,50 euro/stuk
Gedaan in zitting als hierboven, namens de Gemeenteraad
algemeen directeur
(get.) Jan Compernol

voorzitter
(get.) Liesbeth Gellinck
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