
  

  

Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

Oost-Vlaanderen  

Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2019 

Sint-Niklaas  

Gemeente 

Beveren 

WAREN AANWEZIG : 

 

Veerle Vincke, voorzitter  

Marc Van de Vijver, burgemeester 

Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De 

Meulemeester, Inge Brocken en Dirk Van Esbroeck, schepenen 

Roger Heirwegh, Bruno Stevenheydens, Werner Maes, Johan Smet, André 

Buyl, Ernest Smet, Ann Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, 

Dominique Tielens, Jan Van De Perre, Karolien Weekers, Stijn De Munck, 

Jeroen Verhulst, Koen Maes, Lientje De Schepper, Heidi Werrens, Annick 

Van De Vyver, Kathleen De Schepper, Bjorn Vaerenbergh, Méline Rovillard 

en Bram Massar,  Kitty Schelfhout, Leen Van Laere, raadsleden 

Jan Noppe, algemeen directeur 

 

 

Retributiereglement op het gebruik van ondergrondse afvalcontainers 

 

 DE RAAD, 

 

 Gelet op het feit dat in zitting van 19 december 2016 het college van burgemeester en 

schepenen akkoord ging met de startnota 'ondergrondse containers' van IBOGEM; 

Overwegende dat IBOGEM in deze startnota verduidelijkt te willen 

onderzoeken en aftoetsen wat de mogelijkheden zijn om over te schakelen op 

het implementeren van ondergrondse containers binnen het IBOGEM-

werkingsgebied; 

Overwegende dat in deze nota het principe 'de kostprijs voor de burgers mag niet 

meer bedragen dan de huidige kostprijs voor het aanbieden van het afval in zakken' 

wordt geponeerd; 

 

Gelet op het voorstel om per unit te werken met 5 ondergrondse containers voor de 

inzameling van verschillende huishoudelijke afvalstromen met name glas, papier en 

karton, restafval, PMD en gft; 

 

Gelet op het voorstel van IBOGEM om de tarieven voor het gebruik van de 

ondergrondse containers te indexeren om te vermijden dat er grote prijsstijgingen zijn 

na een aantal jaren; 

 

Gelet op het voorstel van IBOGEM om 0,255 euro per opening van de container voor 

restafval en 0,152 euro per opening van de container voor GFT-afval goed te keuren. 

Per opening gaat het over een volume van de grootte van een keukenafvalemmer dat 

kan ingeworpen worden; 

 

Gelet op het feit dat de verwerking van de bedragen voor deze vorm van inzameling 

volledig digitaal gebeurt waardoor er geen bezorgdheid moet zijn het over het 

verkrijgen van niet afgeronde of kleine getallen; 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 

14 mei 2018 om bij wijze van proefproject de afgebakende zone die loopt tussen de 



Cortewalledreef – Bosdamlaan (onpare nummers)  - N-70 en Spoorweg lijn 59 en de 

Melkaderlaan te kiezen; 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 

14 mei 2018 tot bepaling van potentiële toekomstige locaties voor het plaatsen van 

ondergrondse afvalcontainers; 

 

 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;; 

 

 Gelet op artikel 40, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur; 

 

 Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

 BESLUIT MET 26 STEMMEN VOOR EN 8 TEGEN : 

 

 Artikel 1 – Er wordt ten bate van de gemeente een retributie geheven op het gebruik 

van ondergrondse afvalcontainers; 

 

Artikel 2 - De retributie is te betalen door de rechtmatige houders van een 

toegangsbadge van voormelde afvalcontainers; 

 

Artikel 3 - De retributie wordt verrekend met een aan de toegangsbadge gekoppelde 

rekening van de houder van voormelde badge; 

 

Artikel 4 - De retributie per gebruik/opening van de ondergrondse afvalcontainer 

bedraagt 0,255 euro voor restafval; 

 

 Artikel 5 – De retributie per gebruik/opening van de ondergrondse afvalcontainer 

bedraagt 0,152 euro voor GFT-afval; 

 

 Artikel 6 – Het reglement van 31 juli 2018 wordt hiermee opgeheven; 

 

 Artikel 7 – Conform artikelen 286, §1, 1° en art. 287 Decreet Lokaal Bestuur wordt dit 

besluit en de inhoud ervan bekend gemaakt op de web-toepassing van de gemeente; 

 

 Artikel 8 – Conform artikel 330 Decreet Lokaal Bestuur wordt de toezichthoudende 

overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit; 

 

 Artikel 9 – Dit reglement treedt in werking van zodra de ondergrondse afvalcontainers 

worden geïnstalleerd en betrokkenen hun toegangsbadge hebben verkregen. 
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