PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 04 juni 2018.
Aanwezig: A. Vanheste, burgemeester, E. Vanhee, voorzitter, J. Blieck, A. Woestijn, B. Degrieck, C.
Delrive, A. Debaeke, schepenen, F. Buyse, schepen-voorzitter OCMW, N. Gerry, L. Boudolf, P. George,
B. Dequeecker, S. Van Der Maelen, M. Bossuyt, C. Verbrugge, M. Logier, M. Vandermeeren, S. Van
Damme, R. Florizoone, gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, secretaris
Tarieven voor verkoop van artikelen in verband met afval op het recyclagepark. Opheffing en
herinvoering.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
 artikel 173 van de Grondwet;
 artikel 42, §3 van het gemeentedecreet;
 artikel 43, §2, 15° van het gemeentedecreet;
Gelet op de relevante documenten, zijnde:
 de omzendbrief inzake de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit – BB
2011/1 – van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme
en Vlaamse Rand d.d. 10 juni 2011;
Gelet op de voorafgaande besluiten, zijnde:
 de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 juli 2013 rond de aanpak van
de integrale netheid in De Panne en de oprichting van een afvalwerkgroep die een project ‘De
Panne schoonste kustgemeente’ uitwerkt;
 de beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende tarieven voor verkoop van artikelen
i.v.m. afval op het recyclagepark;
Gelet op de voorafgaande plannen en documenten, zijnde:
 het Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd door de
Vlaamse Regering voor de planperiode 2016 - 2022;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Op 12 juni 2017 werd beslist om de prijs van de restafvalzakken en van de bedrijfsafvalzakken op te
trekken van 1 euro naar 1,5 euro. Deze beslissing zou in werking treden op 1 juli 2018 en kaderde in
de differentiatie van de tarieven voor het aanbieden van restafval. Daarbij is het de bedoeling dat de
klassieke restafvalzak de duurste optie is en het zelf brengen naar een ondergrondse container het
goedkoopst is. De hogere prijs voor de restafvalzak zou pas ingevoerd worden eens alle
alternatieven, zoals de DIFTAR-containers en de ondergrondse afvaleilanden, operationeel zouden
zijn. Op vandaag dient evenwel vastgesteld te worden dat het systeem van de DIFTAR-containers
wel al geïmplementeerd is, maar dat de ondergrondse afvaleilanden nog niet geïnstalleerd zijn. Het
is fair ten opzichte van de burger om de geplande verhoging van de prijs van de restafvalzakken en
de bedrijfsafvalzakken uit te stellen totdat alle geplande alternatieve (en voor de burger goedkopere)
oplossingen geïmplementeerd zijn. Het is dan ook wenselijk om de vastgestelde prijs voor de
restafvalzakken en de bedrijfsafvalzakken voorlopig terug te laten dalen van 1,5 euro naar 1 euro.
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende de vaststelling van de
tarieven voor de verkoop van artikelen i.v.m. afval op het recyclagepark wordt opgeheven
vanaf 5 juni 2018.

Art.2:

Met ingang van 5 juni 2018 zijn voor de verkoop van artikelen i.v.m. afval op het recyclagepark
volgende tarieven van toepassing:
- restafvalzak € 1,00
- kleine restafvalzak € 0,50
- bedrijfsafvalzak € 1,00
- PMD-zak € 0,13
- rol (20 zakken) PMD-zakken € 2,50
- grote PMD-zak € 0,26
- hondenpoepzakjes (biologisch afbreekbaar) € 2,50/50 zakken

- luierzakken € 1/10 zakken
- piepschuimzak € 1,50
- zak compost 40 l € 3,50/zak en €10/3 zakken
- compostvat € 22,00
- losstaande compostbak € 50,00
- basismodule compostbak (1280 liter) € 66,00
- aanbouwmodule compostbak (1280 liter) € 44,00
- roerstok € 5,00
- container papier en karton 120 l € 45,00
- stickers vogels 1 voor € 2,00; 2 voor € 3,70
- nestkastje koolmees € 9,00
- nestkastje grauwe vliegenvanger € 9,00
- nestkast kerkuil € 51,00
- nestkast steenuil € 39,50
Art.3:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Art.4:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de financieel beheerder
- de dienst Belastingen
- de dienst Milieu
- het recyclagepark
- de dienst Toerisme
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