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Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Henrvig Pierre, llse Michiels, lngrid Van
Steenberge, Noèlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De
Rijck, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;
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Verontschuldigd: Heidi Pittomvils, raadslid;

7. EcciWerÍ - Retributiereglement lnzameling asbest aan huis - goedkeuring

Feiten, context en argumentatie. De Vlaams minister van Omgeving keurde op 3 decembter 2020 de projectaanvraag van EcoWerf
goed om via huis-aan-huis-inzameling de asbestafbouw in Vlaanderen te versnellen.. EcoWerf richt zich op asbesthoudende golfplaten en leien van particulieren met een maximum van
5 platen- of kuubzakken (komt neer op ongeveer 150 m2 dak). De werkwijze is als volgt:
1. De inwoner vult op de website een formulier in.
2. De asbestcoach contacteert de inwoner en gaat gp huisbezoek, bekijkt de situatie ter plaatse,
geeft informatie over een veilige afbraak, verkoopt de plaatzakken, spreékt een plaats af waar de
zakken moeten gezet worden en plant de ophaaldatum in.
3. EcoWerf koÀt deze ophalen op de afgesptoken datum en levert de zakken aan de venruerker.. Ook KMO's en verenigingen kunnen deelnemen aan het project.

' Met ingang van 1 juni 2021 wordt een tarief geheven voor natuurlijke personen, rechtspersonen
en/of verenigingen die de ophaling aan huis van plaatzakken (1 m") of kuubzakken (1 m")
vezoeken, welke door de intercommunale EcoWerf ter beschikking van de bevolking worden
gesteld via de asbestcoach van EcoWerf.. Bij de aankoop van minstens één asbesfzal<zt1n twee veiligheidskits inbegrepen. De aanvrager
kan een bijkomende veiligheidskit aankopen

' De organisatie van de dienstverlening kadert in het versneld asbestafbouwbeleid zoals uitgewerkt
door OVAM dat streeft naar een versnelling in de afbouw van alle risicovolle asbesthoudende
materialen uit onze leefomgeving binnen het Vlaamse gewest.. De organisatie van de aanvraag en de inzameling van de plaatzakken of kuubzakken voor asbest
gebeurt door EcoWerf waarbij de aanvraag- en aanbiedingsvoorwaarden zoals vastgelegd door
EcoWerf dienen nageleefd te worden.
Het project start op 1 juni 2021 en heeft een totale duur van 3 jaar.

. Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente.

Juridische gronden
. Artikel 40 $3 van het decreet over het lokaal b.estuur van 22 december 2017.

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast, waaronder de gemeentelijke
belastin g- en retributiereg lementen.

' Artikel 41, tweede lid, 14' van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de gemeentebelastingen en het
vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies en de voonrvaarden ervan, is niet
delegeerbaar aan het college van burgemeester en schepenen.

' Artikel 286 S1 , 1o en artikel 287 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
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De reglementen worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente. De
bekendmaking van de lijst van reglementen zoals bepaald in artikel 286 51 , 1' gebeurt binnen tien
dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via'de webtoepassing
worden bekendgemaakt en de datum waarop ze zijn aangenomen.
Artikel 330 van Éet decreet over het lokaal bestuur van 2à december 2017.
De gemeenteoverheid brengt de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking.
Dit gebeurt op dezelfde dag als de bekendmaking van de reglementen op de webtoepassing van
de gemeente.
Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan Ecowerf voor een project in het kader van
het asbestafbouwbeleid (perceel bronophaling).

Besluit

|;3,:A#ïj:?: rerre wouters, Dirk craes, carine Goris, patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nete
Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans
Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, llse Michiels, lngrid Van Steenberge, Noëlla
D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels,
Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen
Artikel í:
Het gemeentebestuur heft een retributie op de verkoop van kuubzakken en plaatzakken voor het
inzamelen van asbestleien en/of -platen.
Artikel2:
$1. De retributie bedraagt voor een:
-- kuubzak (1 m3): 30 euro
- plaatzak (1 m3): 30 euro
92. Er kunnen jaarlijks maximum vijf kuubzakken of vijf plaatzakken (of een combinatie van zakken
beperkt tot 5 stuks) per adres aangekocht worden. Hierbij zijn twee veiligheidskits en het ophalen van
de kuub- of plaatzakken aan huis inbegrepen.
Artikel3:
Procedure:
1. De inwoner vult een webformulier in of belt naar de Groene Lijn van EcoWerf.
2. De asbestcoach neemt telefonisch contact op met de inwoner en maakt een afspraak voor een
huisbezoek.
3. De asbestcoach geeft ter plaatse informatie over veilige afbraak, verkoopt de zakken aan de
inwoner en maakt een afspraak voor ophaling.
4. De inwoner vult de zak(ken) korte tijd voor de ophaaldag.
5. EcoWerf komt de zakken ophalen.
Artikel4:
EcoWerf wordt gemachtigd om de retributies, zoals vermeld in artikel 2, te innen. De wijze van
betaling gebeurt uitsluitend op de door EcoWerf voorgeschreven wijze met name via Bancontact bij
aflevering van de zakken.
Artikel5:
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2021.

Opgemaakt op 29 april2021

An Craninckx
algemeen directeur

De Vos
voozitter
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