
GEMEENTERAAD zitting van l 7/12/2018

BESLISSING AGENDAPUNT NR. 13 

STAD MENEN 
;;-.��'l�.:��v�.<.;;,.o 

aanwezig M.M. 

S. CALLEWAERT, raadslid - voorzitter
M. FOURNIER - burgemeester
E. LUST, L. COPPENS, G. VANRYCKEGEM, M. SYSSAUW, D. VANHOLME, T. VLAEMINCK, C. BONTE-VANRAES - schepenen
R. VANDENBULCKE (zonder stemrecht) - schepen
K. DEBUCK, R. NUYTTEN, C. LECOINTRE, B. BOGAERT, C. GARREYN, T. PORTE, P. MINGELS, C. DEMAN, H. PONNET, S.
PRINGELS, V. DUMORTIER, A. DECALUWE, A. DECLERCQ, F. ELGERS, F. HABBAZ. K. VANDECASTEELE, j. JANSSENS, E.
VANTHOURNOUT, P. BILLE, N. DE CLERCQ - raadsleden
E. ALGOET, de waarnemend algemeen directeur - secretaris
niet aanwezig VANLANGENDONCK J., BREYE V.

FINANCIËN - gemeentebelastingen 

DOSSIER NR. 13 

RETRIBUTIE OP AANVOER HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN NAAR DE 
RECYCLAGEPARKEN. 

De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare zitting; 

Gelet op artikel 170, § 4 eerste lid van de Grondwet; 

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet; 

BRON AB 

Gelet op het decreet van 23 december 201 1 betreffende het duurzaam beheer van materiaal kringlopen en 
afvalstoffen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA}, en wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen; 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de beheers overdracht die de gemeente heeft verleend aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Mirom Menen; 

Gelet op artikel 3 van de statuten waarin de te verrichten beheer overdracht wordt omschreven; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 21 mei 2007 waarbij de gemeente Menen beheers overdracht deed 
aan Mirom Menen voor de uitbating van het recyclagepark; 

Gelet op de bepalingen van het Materialendecreet, in het bijzonder art. 26, dat toelaat aan de gemeenten haar 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ertoe te machtigen om de kosten van het beheer van 
huishoudelijk afval te innen, ook als ze in de vorm van belastingen en retributies worden verhaald; 

Gelet op de algemene politieverordening (APV), titel 4, hoofdstuk 4, afdeling 9, betreffende het 
recyclagepark; 

Gelet op de princiepsbeslissing van de gemeenteraad op 29 april 2013 tot invoering van het diftarsysteem op 
het recyclagepark; 

Gelet op zijn voorgaande beslissing van 18 december 2017; 
























