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Dagorde : Retributie afgifte huisvuilzakken

De gemeenteraad,

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 dd. 20 juni 2011, betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.
Overwegende dat het beleid van het gemeentebestuur er op gericht is dat alle personen, zowel
natuurlijke als rechtspersonen , van het grondgebied van de gemeente Zuienkerke het
voorkeurbeleid van preventie en recyclage van de Vlaamse Gemeenschap ondersteunen.
Overwegende dat er tijdens het dienstjaar op het grondgebied van de gemeente huisvuil afgehaald
wordt.

Overwegende dat voor het afhalen van de restfractie en PMD het gebruik van vuilniszakken
verplichtend wordt gesteld.
Overwegende dat de afhallng en de verwerking van huisvuil de gemeente met grote uitgaven
bezwaart.

Gelet op de financiële toestand van de gemeente,

Na beraadslaging,



BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Art. l.

Er wordt voor het aanslagjaar 2020 een retributie geheven op het afleveren van huisvuil zakken.
Voor het afhalen van huisvuil worden huisvuil zakken met het opschrift ' Zuienkerke' verplicht

gesteld.

20 euro per rol van 20 zakken
12 euro per rol van 20 zakken
20 euro per rol van 20 zakken
5 euro per rol van 20 zakken

Art. 2
Volgende retributies zijn verschuldigd :

1. Bruine huisvuilzakken 75 liter
2. Bruine huisvuilzakken 40 liter
3. Groene bedrijfsafvalzakken

4. Blauwe PMD zakken

Art 3
De retributie wordt contant geïnd of op aanvraag na ontvangst factuur.

Art.4
De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.

1.0.

De algemeen directeur De voorzitter


