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DAGORDE Retributie voor ophalen van snoeiafval.

De gemeenteraad,

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 20 december 2017, zoals gewijzigd;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Art.1.

Voor het dienstjaar 2020 wordt een retributie gevestigd op het ophalen van snoeihout.

Art.2.

Onder "snoeihout" wordt verstaan: takken afkomstig van het snoeien van bomen en heesters in

een private tuin.

Art.3.

Het aangeboden snoeihout moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
- het mag maximaal twee weken gesnoeid zijn op datum van de ophaling.



- het moet vrij zijn van doornen, wortelgestellen, tuinafval, stenen, ijzerdraad en alle andere
vreemde materialen die een houtversrupperaar zouden kunnen beschadigen.
- de maximale toelaatbare doormeter van de takken bedraagt 7 cm.
- de takken moeten onderling in dezelfde richting gestapeld zijn en in bussels gebonden worden.
- het binden van de bussels mag enkel gebeuren met een touw.
- de lengte van een bussel mag maximaal 2 meter bedragen

Art. 4.

De retributie wordt forfaitair vastgesteld op 15 euro per ophaalbeurt.

Art 5.
De hiernavolgende voorwaarden dienen te worden in acht genomen:

- de ophalingen geschieden uitsluitend op de door het gemeentebestuur vastgestelde data.
- het snoeihout dient de dag van de ophaling door de aanvrager op het voetpad tegen de rooilijn
geplaatst te worden.

Art. 6.

De aanvrager is er toe gehouden het bedrag van de verschuldigde taks te betalen na ontvangst van

de factuur opgemaakt door het gemeentebestuur.

Art.7.

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht

overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.
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De algemeen directeur De Voorzitter


