UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Provincie
ANTWERPEN
----Arrondissement
TURNHOUT
----GEMEENTE
2235 H U L S H O U T
-----

ZITTING VAN DINSDAG 18 DECEMBER 2012
Aanwezig:
Geert Daems: burgemeester-voorzitter;
Anja Leflot, Jef Wauters: schepenen;
Jules Scheerens, Louis Van Den Broek, Rigo Huyskens, Jos Voet, Sabine
Indekeu, Geert Vleugels, Gunther Vleugels, Gust Van den Bruel (bijgestaan
door Meurrens Mark, vertrouwenspersoon overeenkomstig art.18
Gemeentedecreet), Karina Smets, René Wouters, Marina Clé, Rist Heylen,
Ann Peeters, Liesbeth Piot: raadsleden;
Rob Goris: secretaris.
Verontschuldigd:
Maurice Ooms, Hilde Van Looy: schepenen;
Jef Van Bael: OCMW voorzitter / schepen
Mark Verhaegen, Stijn Cools: raadsleden;

BESLISSING: Retributiereglement voor het ophalen van groot huisvuil, afbraakmateriaal op afroeping voor de
aanslagjaren 2013 tot en met 2019.
De gemeenteraad,
Overwegende dat het huisvuil in de gemeente om de veertien dagen wordt opgehaald;
Overwegende dat aan particulieren de mogelijkheid dient geboden om ander dan huishoudelijk afval of met huishoudelijk
afval gelijkgesteld afval door de gemeentelijke technische dienst te laten ophalen;
Overwegende dat het ophalen en afvoeren van afvalstoffen hoge kosten met zich meebrengt;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 04.12.2012;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT:
met 13 ja-stemmen
tegen 1 neen-stem (Gust Van den Bruel )
bij 3 onthoudingen (Louis Van Den Broek, René Wouters, Ann Peeters)
Artikel 1:
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt een retributie geheven voor het ophalen van afbraakmaterialen, groot
huisvuil, snoeihout en kleine boomstronken. De retributie is verschuldigd door de uitbaters van de inrichtingen en de
particulieren, indien op hun verzoek, buiten de normale ophalingen, afval of afbraakmaterialen opgehaald worden.
Artikel 2:
Ieder gezin kan, per kalenderjaar, maximum twee aanvragen voor het ophalen van ander dan huishoudelijk afval of met
huishoudelijk afval gelijkgesteld of vergelijkbaar afval indienen. De aanvragen moeten gebeuren door de eigenaar van het
terrein waar het materiaal dient opgehaald.
Artikel 3:
Groot huisvuil wordt om de twee maanden afgehaald. Blik en ijzer worden om de twee maanden gratis opgehaald.
Artikel 4:
De retributies worden als volgt vastgesteld:
a) afbraakmateriaal:

zuiver puin: € 80 per rit bij een hoeveelheid van minder dan een halve vrachtwagen (tot 4m³);

in het andere geval € 135 per rit;
b) snoeihout en kleine boomstronken kunnen maximum 2 x per jaar opgehaald worden:

€ 50 per rit bij een hoeveelheid minder dan een halve vrachtwagen (tot 4 m³);

in het andere geval € 100 per rit
c) groot huisvuil, gezinnen en bedrijven:

€ 35 per m³ of begonnen m³ per ophaalbeurt;
Artikel 5:
De verschuldigde retributies en bedragen worden als waarborg neergelegd in handen van de gemeenteontvanger, ten laatste
de dag vóór de eerste of enige ophaling. Het kwijtschrift, dat onmiddellijk wordt afgeleverd, dient op elk verzoek van de
gemeentelijk aangestelde getoond te worden.
Artikel 6:
De retributies zijn onmiddellijk eisbaar.
Artikel 7:
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het onderzoek de commodo et incommodo, dan zal deze verordening als
definitief aanzien, aan de hogere overheid worden overgemaakt.
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Namens de gemeenteraad,
Bij verordening;
de secretaris,
(get.)
Rob Goris
Bij verordening;
de secretaris,

Goris Rob

de burgemeester-voorzitter,
(get.)
Geert Daems
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de voorzitter gemeenteraad,

Daems Geert

2

