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Omgeving
Toelagereglement voor specifieke doelgroepen m.b.t. recipiënten voor de
huisvuilinzameling.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In bijlage het DIFTAR-toelagereglement voor specifieke doelgroepen m.b.t. recipiënten voor de
huisvuilinzameling. De einddatum van het reglement werd vastgesteld op 31/12/2019.
Argumentatie
Het huidige reglement wordt verlengd met einddatum 31/12/2020. Het reglement zal in de loop van
2020 geëvalueerd en bijgestuurd worden, zodat het nieuwe reglement in voege kan gaan vanaf
01/01/2021.
JURIDISCH KADER
 Gemeentedecreet;

 Decreet van 23/12/2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen (Materialendecreet);
 Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema);
 Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, goedgekeurd door de Vlaamse
regering op 16/09/2016;
BESLUIT
Met 17 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Vankrunkelsven Willem) en
7 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om het huidig reglement te verlengen tot 31/12/2020.
Artikel 2
Er wordt een gemeentelijke toelage verleend in de vorm van:
1. Het jaarlijks toekennen van een premie van € 10,00 per jaar aan ieder gezin ingeschreven in de
gemeente voor elk kind jonger dan 3 jaar in het jaar waarin de toelage wordt toegekend. Dit
moet blijken uit de bevolkingsregisters.
2. Het jaarlijks toekennen van een premie van € 50,00 aan personen ingeschreven in de
bevolkingsregisters van de gemeente met een medische reden (incontinentie, nierdialyse thuis,
stomapatiënten) na voorlegging van een medisch attest.
3. Het jaarlijks toekennen van een premie van € 50,00 aan door Kind en Gezin erkende
onthaalouders ingeschreven in de gemeente en na voorlegging van een attest van Kind en
Gezin.
4. Het jaarlijks toekennen van een premie van € 100 aan jeugdverenigingen die een eigen lokaal
hebben binnen de gemeente en ingestapt zijn in het DIFTAR-systeem.
5. Het jaarlijks toekennen van een premie van € 50 per onderwijsinstelling en € 1,00 per leerling
aan onderwijsinstellingen gelegen in de gemeente en die ingestapt zijn in het DIFTAR-systeem.
6. Het toekennen van een premie van € 50 per vereniging aangesloten bij de gemeentelijke jeugd, cultuur- of sportraad die een voor het publiek toegankelijke activiteit organiseren en hiervoor
gebruik maken van een evenementencontainer.
Artikel 3
De toelage bedoeld in artikel 1 - 1° en 2° zal aan het gezinshoofd toegekend worden als uit de
bevolkingsgegevens blijkt dat het gezin in het subsidiejaar in de gemeente woont en aan de gestelde
voorwaarden voldoet.
Artikel 4
De toelage bedoeld in artikel 1 - 2° zal toegekend worden op voorwaarde dat hij/zij het gevraagde attest
voorlegt voor 1 oktober van het lopende jaar. Voor de datum van indiening kan een gemotiveerde
afwijking worden toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen. Indien het een
minderjarige persoon betreft zal de toelage toegekend worden aan het gezinshoofd van het gezin
waarvan hij/zij deel van uitmaakt.

Artikel 5
De toelage bedoeld in artikel 1 - 3° zal toegekend worden, op voorwaarde dat hij/zij het gevraagde
attest voorlegt voor 1 oktober van het lopende jaar. Voor de datum van indiening kan een gemotiveerde
afwijking worden toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 6
Aan de volgende categorieën worden gratis PMD- en/of restplastiekzakken toegekend:
 Jeugdverenigingen aangesloten bij de gemeentelijke jeugdraad: 24 PMD-zakken per jaar;
 Onderwijsinstellingen gelegen in de gemeente: 24 PMD- en/of restplastiekzakken per 50
leerlingen per jaar.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking op 01/01/2020 en eindigt op 31/12/2020.
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