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Afwezig:

6. Goedkeuren van het retributiereglement op het ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval en met huishoudelijk vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen IVIO
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, inz. art. 40 en art. 286
Omzendbrief BB 2011/01 van 10.06.2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit
Vlarema dat in bijlage 5.1.4 de minimum- en maximumgrenzen van de tarieven bepaalt die
de gemeenten moeten aanrekenen voor de inzameling van restafval en van sommige
fracties van huishoudelijk afval. Voor restafval moeten de tarieven liggen tussen € 0,11 en €
0,33 per kg

Context en argumentatie
Ons bestuur is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging l.V.l.O. voor het ophalen en
verwerken van afval.
Binnen de intergemeentelijke vereniging l.V.l.O. is een ondernemingsplan 2019-2024
opgemaakt waarbij bepaalde opties worden genomen, zo onder meer verhoging van de prijs
van de restafvalzak.
Goedkeuring van het ondernemingsplan werd verleend in de raad van bestuur van l.V.l.O.
van 14 oktober 2019.
De gemeente Ardooie heeft weliswaar zijn bedenkingen aangaande de verhoging van
retributies voor restafvalzakken. Dit is ook vooraf meegedeeld aan IVIO doch spijtig genoeg
heeft de raad van bestuur van IVIO het voorstel van Ardooie (om de prijs van restafvalzakken
niet te verhogen) niet weerhouden.
Binnen het IVIO-gebied wordt gewerkt met dezelfde restafvalzakken zodat het praktisch niet
mogelijk is te werken met verschillende prijzen (en ophaalrecipiënten).
De ontvangsten en uitgaven van de gemeente moeten in evenwicht worden gehouden en
het vaststellen van deze retributie is hiervoor noodzakelijk.
Overeenkomstig Vlarema (artikel 26) kan de gemeente de intergemeentelijke vereniging
l.V.l.O. machtigen om de kosten van het beheer van huishoudelijk afval op de

afvalproducenten te verhalen, ook als die kosten in de vorm van belastingen of retributies
worden verhaald.
Financiële impact

Geraamde opbrengsten in 2020: € 245.389
Besluit:

Art. 1 Met ingang van 1 januari 2020 is een retributie verschuldigd voor het ophalen en
verwerken van huishoudelijk en met huishoudelijk vergelijkbare afvalstoffen.
Art. 2 Het afval moet worden aangeboden in zakken waarvan de prijs is vastgesteld als
volgt:
kleine restafvalzak € 1,00
grote restafvalzak € 2,00
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Art. 3 De gemeente geeft opdracht aan de intergemeentelijke vereniging l.V.l.O. te zorgen
voor de verdeling van de restafvalzakken in het l.V.l.O. werkingsgebied. De burgers
bevoorraden zich bij de verdeelpunten, aangeduid door de gemeente in overleg met
de intergemeentelijke vereniging l.V.l.O.
Art. 4 De retributie wordt contant ingevorderd tegen afgifte van de betreffende zakken.
Art. 5 De gemeente machtigt de opdrachthoudende vereniging l.V.l.O. om de retributie
inkomsten, verschuldigd voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, te
innen.
Art. 6 Overgangsmaatregel: Tot de uitputting van de voorraad mogen de restafvalzakken
met het opschrift l.V.l.O. verder worden gebruikt.
Art. 7 Dit retributiereglement vervangt de voorgaande retributiereglementen betreffende
ophaling en verwerking van huishoudelijk afval.
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