PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 22 december 2014.
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, W. Liefhooghe, S.
Thybaert, L. Boudolf, B. Dequeecker, S. Van Der Maelen, M. Bossuyt, M. Linthout, M. Vandermeeren, S.
Van Damme, R. Florizoone, gemeenteraadsleden, V. Van Ackere, secretaris.
Tarieven voor verkoop van artikelen in verband met afval op het containerpark. Opheffen en
invoeren.
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 gemeenteraadsbeslissing d.d. 3 maart 2014 houdende tarieven voor verkoop van artikelen i.v.m.
afval op het containerpark;
 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;
Gelet op de bespreking door het college van burgemeester en schepenen d.d. 14 juli en 18 augustus
2014;
Gelet op de voorafgaande plannen en documenten, zijnde:
 het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen 2008 - 2015;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
 Er worden veel klachten rond hondenpoep gerapporteerd en de vraag naar hondenpoepzakjes in
verschillende gemeentelijke diensten is groot. Het is bijgevolg nuttig dergelijke zakjes opnieuw via
het containerpark en de dienst voor Toerisme te koop aan te bieden;
 Er wordt geopteerd voor biologisch afbreekbare zakjes. Kartonnen schepjes kunnen immers niet in
de hondenpoepbuizen worden gedeponeerd. Het is evenwel billijk de kostprijs op de eigenaars van
honden te verhalen; De kostprijs bedraagt 2,50 EUR per 50 zakken;
 De intercommunale IVVO stelt nieuwe compostbakken ter beschikking van de gemeenten. Er is
geopteerd voor een geoptimaliseerd en steviger model. De kostprijs is hoger dan deze van de
vroegere compostbakken, die ook nog zullen worden verkocht, evenwel nog aan het vorige tarief;
BESLIST

met 13 ja-stemmen en 5 neen-stemmen

Art.1:

Het reglement d.d. 3 maart 2014 houdende tarieven voor de verkoop van artikelen i.v.m. afval
op het containerpark wordt opgeheven op 1 januari 2015.

Art.2:

Met ingang van 1 januari 2015 zijn voor de verkoop van artikelen i.v.m. afval op het
containerpark volgende tarieven van toepassing:
- restafvalzak € 1,00
- kleine restafvalzak € 0,50
- 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
- compostvat € 22,00
- losstaande compostbak € 50,00

- basismodule compostbak (1280 liter) € 66,00
- aanbouwmodule compostbak (1280 liter) € 44,00
- roerstok € 5,00
- wormenbak € 13,50
- container restafval 240 l € 70,00
- container restafval 1100 l € 499,13
- 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 containerpark
- de dienst Toerisme
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