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Ondertekend door

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Jeroen Baeten, Voorzitter; de heer Kristof Sels; de heer Eric Janssens; de heer Joris De Pauw;
de heer Sven Verelst; de heer Jan Broes; mevrouw Sarah De Keyser; mevrouw An Coen; de heer
Ronny Slootmans; de heer Jan Van Asch; de heer Maurice Verheyden; de heer Kris Hapers; de heer
Tom Ongena; mevrouw Elke Hellemans; de heer Jos Ceulemans; de heer Jos Moeyersons; mevrouw
Sylke Pex; de heer Geert Vertommen; mevrouw Katrien Willems; mevrouw Lore Roelandts; mevrouw
Kathleen Rombauts; mevrouw Karolien Frans; de heer Thomas Mariën; de heer Wim Marnef; mevrouw
Annelies Bal; de heer Bart De Boeck; de heer Gunter Desmet, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Greet Saels

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 18 stem(men) voor: Jeroen Baeten; Jan Broes; Jos Ceulemans; An Coen; Bart De Boeck; Sarah De
Keyser; Joris De Pauw; Karolien Frans; Kris Hapers; Elke Hellemans; Eric Janssens; Jos Moeyersons;
Sylke Pex; Kathleen Rombauts; Kristof Sels; Jan Van Asch; Sven Verelst; Geert Vertommen
- 3 stem(men) tegen: Annelies Bal; Thomas Mariën; Wim Marnef
- 5 onthouding(en): Tom Ongena; Lore Roelandts; Ronny Slootmans; Maurice Verheyden; Katrien
Willems
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Beschrijving
Aanleiding en context
Mensen die om medische redenen extra afval produceren, hebben ook hogere kosten op basis van de
contantbelasting geheven op de ingezamelde afvalfracties (m.a.w. meer aankoop van huisvuilzakken
nodig).
Juridische grond
Gemeenteraadsbeslissing 2 december 2019 houdende goedkeuring van de contantbelasting op de
inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen van 1 januari 2020 tot 31 december 2025.
Argumentatie
Om hier in tegemoet te komen, kunnen deze inwoners beroep doen op een sociale toelage door het
toekennen van 1 rol grote of 2 rollen kleine huisvuilzakken per jaar per gezin.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
In het meerjarenplan werd voor jaarlijks 32.500 euro opgenomen voor de sociale correctie op
invordering jaarlijkse huisvuilbelasting.

Besluit
Artikel 1
De gemeente wil inwoners die om medische redenen extra afval produceren een sociale toelage
verlenen voor de variabele afvalbelasting.
Artikel 2
Voor de toelage komen in aanmerking:
Personen die om medische redenen extra afval veroorzaken:
1. Personen met chronische incontinentie, die eveneens houder zijn van een attest en/of begunstigde
zijn van een tegemoetkoming:
o Katzschaal thuisverpleging met score 3 of 4 voor het criterium incontinentie en
toiletbezoek
o Tegemoetkoming incontinentie VAPH
o Attest ziekenfonds onbehandelbare incontinentie
o Attest ziekenfonds incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevende
o Erkenning van handicap met score 3 of meer voor persoonlijke hygiëne van FOD
Sociale Zekerheid
2. Personen met een stoma
3. Personen die thuisdialyse toepassen
4. Personen met een huidaandoening met blaarvorming en loskomende opperhuid of een andere
huidaandoening die overmatig gebruik van verzorgingsmateriaal tot gevolg heeft
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Artikel 3
De gemeente verleent een toelage onder de volgende voorwaarden:
1. Inwoner zijn op 1 januari van het betrokken belastingjaar.
2. Behoren tot minimaal één van de categorieën van artikel 2 op 1 januari van het betrokken
belastingjaar.
3. Na voorlegging van het attest (ziekenfonds, Vlaams Agentschap of arts) bij het
gemeentebestuur.
4. Personen die verblijven in een instelling, rust- of verzorgingstehuis of deel uitmaken van een
woon-leef gemeenschap komen niet in aanmerking voor deze toelage.
5. Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van
burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en
overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen.
Artikel 4
De toelage bedraagt per gezin 1 rol grote huisvuilzakken of 2 rollen kleine huisvuilzakken.
Artikel 5
De belastingplichtige doet een aanvraag via het aanvraagformulier terug te vinden op de
gemeentelijke website.
Artikel 6
Het reglement inzake sociale toelage bij belasting op het inzamelen en verwerken van afvalstoffen,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2014 wordt opgeheven vanaf 1 januari 2020.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020 tot uiterlijk 31 december 2025.
Artikel 8
Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 285 tot en met 288 en artikel 330
van het decreet lokaal bestuur.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
Op last:
De algemeen directeur,
Gunter Desmet

De voorzitter
Jeroen Baeten

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Opdracht voorzitter d.d. 02.01.2019
bij toepassing van art. 281 van het
decreet lokaal bestuur
De burgemeester,,

De algemeen directeur,
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Gunter Desmet

Kristof Sels
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