Gemeente
Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VAN 5 MAART 2020
Aanwezig:

Maarten De Veuster, burgemeester.
Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.
Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

RETRIBUTIEREGLEMENT OPRUIMEN SLUIKSTORT
Het college,
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM),
titel XVI;
Gelet op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (Materialendecreet), artikel 12;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het politiereglement van de gemeente Schoten, en latere wijzigingen;
Gelet op het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 30 januari 2020;
Overwegende dat de gemeente Schoten regelmatig geconfronteerd wordt met afvalstoffen die worden
achtergelaten op niet-reglementaire wijze en dat het noodzakelijk is dat sluikstort zo vlug mogelijk
verwijderd wordt om een nette en leefbare gemeente te behouden;
Overwegende dat het verwijderen en verwerken van allerlei afvalstoffen die op de openbare weg
werden achtergelaten extra inspanningen vergt van de gemeentelijke diensten en dat het billijk is om
de kosten hiervan te verhalen op de sluikstorter, tegen een louter kostendekkend tarief;
Overwegende dat een onderscheid gemaakt wordt tussen vaste (personeelskosten en logistieke kosten)
en variabele kosten (opruimings-, overslag- en verwerkingskosten);
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de besprekingen in de vergadering van de afvalwerkgroep d.d. 11 februari 2020;
Gelet op de gevoerde bespreking;
Besluit: Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan het voorliggende voorstel van retributiereglement op het opruimen van
sluikstort.
Artikel 2
Opdracht te geven om het voorstelde retributiereglement op het opruimen van sluikstort ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 26 maart 2020.

algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

burgemeester,
Maarten De Veuster
Voor eensluidend afschrift,

algemeen directeur,

burgemeester,

Rony Lejaeghere

Maarten De Veuster
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