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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 31/12/2020.
Argumentatie
Voorstel om het reglement als volgt te wijzigen:
Premie medische redenen:
 Toevoeging sonde-voeding;
Premie jeugdverenigingen:
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 De premie bedraagt € 100 per jaar.
 Een vaste premie moedigt afvalpreventie niet aan.
 Voorstel: de premie veranderen door een premie die overeen komt met de vaste jaarlijkse kost
(deze is afhankelijk van het type container dat de jeugdvereniging heeft). Op die manier worden
de jeugdverenigingen ondersteund voor de vaste kosten en staan ze zelf in voor de kost
verbonden aan de verwerking van het afval.
 Dit voorstel werd besproken op het dagelijks bestuur van de jeugdraad d.d. 05/11/2020. Het
dagelijks bestuur kon akkoord gaan met dit voorstel.
Premie gebruik evenementencontainers:
 De premie bedraagt max. € 50 per vereniging aangesloten bij jeugd-, cultuur- of sportraad.
 Het vergt jaarlijks heel wat administratie- en rekenwerk van de gemeentelijke diensten om deze
premie te berekenen en toe te kennen. Anders dan de andere premies, wordt deze niet
toegekend op een DIFTAR-saldo, maar door uitbetaling op de rekening van de vereniging.
 De premie stimuleert geenszins afvalpreventie.
 Voorstel om deze premie af te schaffen. Er kan beter gezocht worden naar alternatieven, zoals
stimuleren van gebruik herbruikbare bekers.
Gratis blauwe PMD- en groene restplastiekzakken:
 Jeugdverenigingen ontvangen jaarlijks 24 PMD-zakken gratis. Scholen 24 PMD- en/of
restplastiekzakken per 50 leerlingen per jaar.
 Voorstel om de optie restplastiekzakken te schrappen en PMD te wijzigen naar P+MD,
aangezien vanaf maart 2021 normaal de uitbreiding van de PMD-zak in werking treedt in onze
regio.
Geen einddatum meer voorzien in het reglement.
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 18 stemmen voor (Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis,
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) en 6 onthoudingen (Mondelaers Paul, Williams Anja, Daems Leander, Janssens
Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
Er wordt een gemeentelijke toelage verleend in de vorm van:
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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, sonde-voeding) 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 die overeenstemt met de vaste kosten voor het gebruik
van een restafval- en/of GFT-container(s) 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.
Artikel 2
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 3
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 4
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 5
Aan de volgende categorieën worden gratis P+MD- zakken toegekend:
 Jeugdverenigingen aangesloten bij de gemeentelijke jeugdraad: 24 P+MD-zakken per jaar;
 Onderwijsinstellingen gelegen in de gemeente: 24 P+MD- zakken per 50 leerlingen per jaar.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op 01/01/2021.

Gedaan te Laakdal in zitting zoals voormeld.
Namens de gemeenteraad,
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De algemeen directeur
Get. Jerry Verspreet

De voorzitter
Get. Ils Van Hove

Voor éénsluidend afschrift,
De algemeen directeur
Jerry Verspreet

De burgemeester
Tine Gielis
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