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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Zitting van dinsdag 17 december 2O19
Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter
Eddy Bevers, burgemeester
Georges Meeus, Marc De l-aet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain
Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer,
Jêroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert
Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.
Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur
Verontschuldigd : Thierry Serrien, raadslid
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39. REGLEMENT INZAKE DE SOCIALE TOELAGES BIJ

DE

BELASTING OP HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN
AFVALSTOFFEN
Aanleiding
In het eerste jaar van elke bestuursperiode keurt de gemeenteraad nieuwe belastingreglementen
goed die gelden voor de komende zes jaar. Ook voor afvalbeheer moet dus een nieuw
belastingreglement worden goedgekeurd.

Juridische grond
Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:
Bevoegd heidsgrond

-

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22december 2OLT,artikel 40 $3 en 4!, 74o; zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art. 41 van hetr
Decreet van 22 december 2Ot7 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft.

Toepasselijke regelgevi ng
- De Grondwet, artikel L7O 94;
- Het Decreet van 30 mei 2OO8 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
- De omzendbrief KB/ABB 2OL9/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
- Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen

-

(intergemeentelijke inning);
Het besluit van de Vlaamse regering van t7 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
'reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afualstoffen
(VLAREMA);

Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement van 15 december

2075;
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Het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 2016 tot vaststelling van het
uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afual en gelijkaardig bedrijfsafual;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Besluit:

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt
Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts
Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever
Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Artikel 1:
Er wordt een gemeentelijke toelage verleend in de vorm van:

1.

Het jaarlijks toekennen van 30,00 euro als tussenkomst in de extra gewichtskosten aan de

referentiepersoon van het gezin ingeschreven in de gemeente op 1 januari van het
betreffende jaar waarvan minstens 1 of meerdere gezinsleden, voldoen aan één van de
volgende voorwaarden:

a)

Lijden aan incontinentie waarbij

x

x

b)

hij/zij voldoet aan de medische voorwaarden met een score 3 of 4, voor het
criterium incontinentie, van het afhankelijkheidsrooster vastgelegd in het Koninklijk
Besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal. De
toelage wordt toegekend op voorlegging van een attest van het ziekenfonds.
hij/zij ontvangt, voor de aankoop van incontine,ntiemateriaal, een tegemoetkoming
van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. (Voorheen Vlaams
Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap, genoemd.) De
toelage wordt toegekend op voorlegging van de beslissing van het Vlaams
Agentschap voor personen met een handicap, tot betaling van
incontinentiemateriaal.

om een medische reden (vb. nierdialyse thuis, stomapatiënten, een huidziekte met
blaarvorming en loslating opperhuis,...) andere dan bedoeld in artikel t, L.a, dat extra
afual veroorzaakt na voorlegging van een attest van de arts waarin bevestigd wordt dat
betrokkene extra verzorg ngsmateriaa I gebru i kt.
i

Artikel 2:
artikel 1 zal toe$ekend worden als uit de bevolkingsgegevens blijft hij/zij in
januari van het betreffende jaar in de gemeente woont en:

De toelage bedoeld in

het subsidiejaar op

l

bij artikel 1, punt 1 na voorlegging van het attest (ziekenfonds, Vlaams Agentschap of arts)
bij het gemeentebestuur
bij artikel 1, punt 2 volgens de gegevens die door de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid werden verstrekt.
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Artikel 3:
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2O2O en heft elk voorgaande ten deze op.

Artikel 4:
De sociale betoelaging wordt in één deel uitbetaald.

Het bedrag wordt op de DIFTAR-provisie rekening van de begunstigde overgemaakt.

Artikel 5:
Dit reglement heft elk voorgaande ten deze op: De gemeenteraadsbeslissing van 15 december
2015 betreffende de sociale toelage bij de belasting op het inzamelen en verwerken van
afualstoffen wordt opgeheven.

Artikel 6:
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de intergemeentelijke
vereniging voor duurzaam afualbeheer regio Mechelen (IVAREM).
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt volgens artikel 286 van het decreet over
het lokaal bestuur.

Artikel 7:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere uitvoering van deze
beslissing.

get. Dirk Blommaert

get. Eddy Moens
Voorzitter

Algemeen Directeur
Voor eensluidend uittreksel :
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donderdag 19
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Handtekening CA-mede
r
Gemachtigd bij besluit burgemeester d.d.
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