PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 12 juni 2017.
Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter, A. Vanheste, burgemeester, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, schepenen, F. Buyse, schepen-voorzitter OCMW, M. Rossey, N. Gerry, W.
Liefhooghe, L. Boudolf, P. George, B. Dequeecker, S. Van Der Maelen, M. Linthout, S. Van Damme,
gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, secretaris
Compost in zakken. Verkoop op recyclagepark. Opheffing vanaf 13 juni 2017.
De gemeenteraad,
Gelet op voorafgaande besluiten, zijnde:
 de beslissing van de gemeenteraad van 6 maart 2017 inzake de verkoop van de verkoop van
compost in zakken op het recyclagepark;
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 december 2016 houdende de tarieven voor verkoop van
artikelen in verband met afval op het containerpark;
Gelet op de aanleiding, zijnde:
 In het kader van een nieuw gemeentelijk afvalverwerkingsplan moeten de tarieven voor
restafvalzakken worden aangepast;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Het tariefreglement voor de verkoop van artikelen in verband met afval op het recyclagepark moet
voor bepaalde artikelen, in casu restafvalzakken, worden aangepast.
De verkoop van zakken compost aan promoprijs werd vermeld in een aparte
gemeenteraadsbeslissing. Het is echter wenselijk dit artikel bij te voegen in voormelde beslissing.
Alle afvalrecipiënten, die op het recyclagepark worden verkocht, zijn er immers in opgenomen. De
huidige beslissing wordt hierdoor overbodig;
BESLIST

met 14 ja-stemmen en 2 onthoudingen

Art.1:

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 6 maart 2017 houdende de verkoop van compost in
zakken op het recyclagepark wordt opgeheven vanaf 13 juni 2017.

Art.2:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de dienst Milieu
- de dienst Belastingen
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