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Aanwezig :

Verontschuldigd :

Van Nyen Lieven, voorzitter;
Cuylaerts Dorien, burgemeester;
Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef,
schepenen;
De Visscher Wim, OCMW-voorzitter/schepen;
Hermans Frans, , Kemland Roger, Bevers Paul, Willemse Renilde, Vermeiren Eric,
Fransen Willy, Jacobs Jack, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Van Dun Diede,
De Backer Jelle, Nobels Patrick, raadsleden;
Adams Bart, gemeentesecretaris;
Van De Mierop August, Peeraer Matthijs, raadsleden

De Gemeenteraad, O.Z.,
11. Retributiereglement voor het afleveren van biozakken. Goedkeuring.

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven van I.O.K. d.d. 2 augustus 2012, waarin zij aanbieden om biozakken te

koop aan te bieden omwille van het verzoek van inwoners een oplossing te bieden om tijdens de
zomerperiode de GFT-container beter proper te kunnen houden;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12/09/2012 met
betrekking tot de aankoop van biozakken;

Overwegende dat I.O.K deze biozakken aanbiedt in twee verschillende formaten zijnde zakjes
van 10l op rollen van 50 stuks en zakken van 120l op rollen van 10 stuks;

Overwegende dat het aangewezen is deze zakken kunnen worden aangeschaft aan het onthaal
van het gemeentehuis;

Gelet op het college van burgemeester en schepenen d.d. 13 februari 2013;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat raadslid Fransen erop wijst dat het bedrag niet vermeld is in het voorstel van

beslissing; dat het raadslid namens de Gemeentebelang&VLD-fractie een amendement indient dat
ertoe strekt om in artikel 3 van het voorstel van beslissing, de woorden ‘vastgelegd op’ te
vervangen door ‘gelijkgesteld aan’; dat het ingediende amendement met eenparigheid van stemmen
wordt goedgekeurd;

Overwegende dat vervolgens wordt gestemd over het inmiddels geamendeerd voorstel, dat wordt
aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit met eenparigheid van stemmen :
Artikel 1
Voor de jaren 2013 tot en met 2019 wordt een retributie gevestigd voor het afleveren van biozakken.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de biozakken.
Artikel 3
Het bedrag van de retributie wordt gelijkgesteld aan de aankoopprijs (incl. BTW) die de gemeente
dient te betalen bij I.O.K.
Biozakken worden aangeboden in volgende formaten :

 50 stuks op rol – inhoud 10l
 10 stuks op rol – inhoud 120l

Artikel 4
De retributie is eisbaar van zodra de biozakken ter beschikking wordt gesteld op het gemeentehuis en
dient contant betaald te worden tegen ontvangstbewijs
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.

Voor eensluidend uittreksel :
op bevel :
De Gemeentesecretaris, De voorzitter van de gemeenteraad,

Adams B. Van Nyen L.


