Provincie Oost‐Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 29 JANUARI 2013 om 19 uur

Aanwezig:

TEIRLINCK Nele, Voorzitter;
VANDE CATSYNE Anny, Burgemeester;
BAUWENS Marc, DUWIJN Guy, DE COKER Herman, LIPPENS Steven, DE MAESENEIRE Hilde,
PROVOST Danny, NACHTERGAELE Joris, VAN QUICKELBERGHE Simon, MEIRHAEGHE Filip,
VAN QUICKELBERGHE Isabel, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, VAN HEDDEGEM Yves, VAN
WELDEN Marijke, DE TOLLENAERE Ann, Raadsleden;
DIDIER Mark, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd:

VAN BOVEN Herman, raadslid

HEFFING VAN EEN GEMEENTEBELASTING OP HET WEGHALEN VAN AFVALSTOFFEN
DIE GESTORT WORDEN OP PLAATSEN WAAR DIT WETTELIJK OF REGLEMENTAIR
VERBODEN IS EN OP HET WEGHALEN VAN AFVALSTOFFEN DIE GESTORT OF
ACHTERGELATEN ZIJN OP NIET‐REGLEMENTAIRE TIJDSTIPPEN OF IN NIET‐
REGLEMENTAIRE RECIPIËNTEN 2013‐2018
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, met het vereiste quorum;
BEVOEGDHEID

Artikel 42, 43§3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012.
RECHTSGROND

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet, laatst gewijzigd bij wet van 24 oktober 2011.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie‐ en gemeentebelastingen, laatst gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012.
MOTIVERING

De gemeente wordt meer en meer geconfronteerd met sluikstorten waarbij het opsporen van de
sluikstorters supplementaire inspanningen vergt.
De gemeentelijke diensten dienen bij elke sluikstort in te staan voor het opruimen en selecteren ervan.
Het gemeentelijke inzamelcircuit van de huisophalingen én het containerpark is ruim voldoende om de
verschillende afvalfracties aan te bieden. Dit inzamelcircuit wordt opengesteld voor zowel de burgers als
de KMO’s en zelfstandigen;
Er wordt eveneens vastgesteld dat er niet steeds op een correcte wijze gebruik gemaakt wordt van
voormelde dienstverlening en dat soms allerhande afval en verpakkingsmateriaal bij de containers
achtergelaten wordt.
Ook de gemeentelijke vuilbakjes worden meer en meer gebruikt voor het deponeren van huishoudelijk
restafval; het achterlaten van huishoudelijk restafval in deze vuilbakjes kan ook als een vorm van
sluikstort beschouwd worden.
De potentiële sluikstorters moeten ontmoedigd worden in hun afwijkend gedrag.

De kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wegen zwaar door op de gemeentelijke financiën. Er
dient bijgevolg drastisch te worden opgetreden tegen diegenen die deze kosten nodeloos de hoogte in
jagen.
Het vorderen van een billijke vergoeding jegens de sluikstorter voor de door de gemeente geleverde
diensten dient als een maatregel van goed bestuur beschouwd te worden.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen;
Artikel 1:

Voor een periode van zes jaar eindigend op 31 december 2018 wordt gemeentebelasting
geheven op het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de
gemeente.

Art. 2:

De belasting is in hoofdorde verschuldigd door ieder persoon die afvalstoffen achterlaat,
opslaat of stort op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet
overeenstemt met het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer
van afvalstoffen, de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, de gemeentelijke
politieverordening betreffende het inzamelen van afval op het containerpark en andere
wettelijke bepalingen zoals vervat in het Veldwetboek, het Bosdecreet, VLAREM, e.d…In
bijkomende orde wordt de eigenaar van de afvalstoffen aansprakelijk gesteld, voor zover
aangenomen en bewezen kan worden dat de eigenaar ook effectief schuldig of
medeplichtig is aan de sluikstorting.
Ook het deponeren van zakjes met huishoudelijk restafval in de gemeentelijke openbare
vuilbakken wordt als sluikstort aanzien.

Art. 3:

De belasting wordt vastgesteld op 200 (tweehonderd) euro per begonnen kubieke meter,
onverminderd de gerechtelijke vervolgingen die tegen de overtreder(s) kunnen ingesteld
worden.

Art. 4:

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Art. 5:

Dit besluit treedt in werking vanaf heden.

Art. 6:

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur en eveneens aan
de dienst secretariaat, de dienst financiën, de afdeling grondgebiedzaken en de
gewestelijke ontvanger van de gemeente.
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