
PROVINCIE GEMEENTE ARRONDISSEMENT
ANTWERPEN RIJKEVORSEL TURNHOUT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
d.d. 16 december 2013

=================================================
Aanwezig : 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, Van De Mierop August, Roefs Karel, Bevers Paul, Willemse
Renilde, Vermeiren Eric, Jacobs Jack, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer
Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick, Eelen Danny, raadsleden;
Adams Bart, gemeentesecretaris;

De Gemeenteraad, O.Z.,
07. Retributiereglement betreffende het verwijderen van afval bij manifestaties. Goedkeuring.

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 juni 2007, houdende de vaststelling van het

retributiereglement betreffende het verwijderen van afval bij manifestaties;
Gelet op de bespreking;

Besluit met eenparigheid van stemmen :
Artikel 1
Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het verwijderen
van afval bij manifestaties ingericht door erkende verenigingen, die aangesloten zijn bij de sport -,
jeugd- of cultuurraad, of bij manifestaties ingericht door een erkende buurtwerking.
De gemeente zal haar medewerking verlenen inzake het ophalen en/of verwijderen van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, indien deze manifestatie wordt ingericht in niet-
permanente gebouwen.
Het verzoek tot ophaling van het afval dient gericht te worden aan het College van Burgemeester en
Schepenen en dit minstens 14 dagen voorafgaand aan de manifestatie.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het verzoek tot ophaling van het afval.
Artikel 3
De retributie wordt per manifestatie vastgesteld als volgt :

 Minder dan 1m³ : € 5,00.
 Vanaf 1m³ tot 2m³ : € 10,00.
 Meer dan 2m³ : wordt niet opgehaald.

Indien afval, afkomstig van een manifestatie, dient verwijderd te worden van het openbare domein,
gelet op de openbare veiligheid, gezondheid en reinheid en deze verwijdering dient te gebeuren door
derden, in opdracht van het College van Burgemeester en Schepenen, dan dient de organisator van
de manifestatie deze kosten terug te betalen aan de gemeente, ten belope van het bedrag dat door de
derde werd gefactureerd aan de gemeente.
Indien afval, afkomstig van een manifestatie, dient verwijderd te worden van het openbare domein,
gelet op de openbare veiligheid, gezondheid en reinheid en deze verwijdering dient te gebeuren door
de eigen gemeentelijke diensten, dan dient de organisator van de manifestatie deze kosten terug te
betalen overeenkomstig de bedragen vastgesteld in het belastingreglement ‘Contantbelasting op
sommige ambtshalve en/of noodzakelijke door de gemeente gemaakte kosten’.
Artikel 4
De retributie wordt eisbaar van zodra verzocht wordt om de dienstverlening. Ze zal worden geïnd door
middel van een factuur.
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.


