Provincie Limburg

Arrondissement Tongeren

Gemeente Hoeselt

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad
Vergadering van 29 december 2011

Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter;
Werner Raskin, Guy Thys, Michel Vanroy en Steven Driesen, schepenen;
Jos Buysmans, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen;
Alfons Capiot, Josiane Caproens, Walter Callebaut, Serge Voncken, Gert Hellinx, Carine
Moors, Marleen Peeters, Robert Wijnen, Carine Box, Bert Vertessen, Yves Croux, Roel
Palmans, Jossy Meers en Paul Vandormael, raadsleden;
en Geert Rouffa,secretaris;
Verontschuldigd: raadslid Linda Verjans;
Voorwerp: Gemeentebelastingen - Retributiereglement op de verkoop van compostvaten met
beluchtingsstok – Goedkeuring
De Gemeenteraad:
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op het retributiereglement op de verkoop van compostrecipiënten van 17 december 2009;
Gelet op de vraag van Limburg.net om – in solidariteit met de andere deelnemers van Limburg.net – te
streven naar een éénvormigheid in diensten en kosten binnen heel Limburg en de stad Diest;
Overwegende dat deze gelijkvormigheid wordt nagestreefd vanaf 1 januari 2013;
Overwegende dat de bedeling van composteringsrecipiënten stelstelmatig door Limburg.net wordt
overgenomen, bij uitputting van de gemeentelijke voorraad;
Overwegende dat er geen gemeentelijke voorraad aan compostbakken meer is; dat bijgevolg de burger de
compostbakken rechtstreeks moet aankopen bij Limburg.net weliswaar via de gemeente;
Overwegende dat er wel nog een aanzienlijke voorraad compostvaten in gemeentelijke eigendom is;
Overwegende dat Limburg.net voor een compostbak een uniforme prijs in het gelijkvormig systeem
hanteert van 35,00 EUR, en deze retributie voor deze bakken niet langer toekomt aan de gemeente
Hoeselt;
Overwegende dat Limburg.net niet voorziet in het bedelen van wormenbakken (wormen inbegrepen) en
de gemeente hiervan niet meer over een voorraad beschikt, waardoor de retributie voor deze bakken
vervalt;
Na beraadslaging:
Unaniem goedgekeurd;
Besluit:
Artikel 1
Huidig reglement regelt enkel nog de retributie die geheven wordt op de verkoop van compostvaten.
Artikel 2
Dit reglement vervangt alle vorige reglementen betreffende dezelfde inhoud, met ingang van 01.01.2012.
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Artikel 3
De retributie op de verkoop van compostvaten voor thuiscompostering bedraagt 15,00 EUR per
compostvat met beluchtingsstok.

Artikel 4
Conform de bepalingen van artikel 253 § 1 van het Gemeentedecreet, dit besluit over te maken aan de
provinciegouverneur in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht.

Namens de gemeenteraad:
in opdracht:
(get.) Geert Rouffa
secretaris

(get.) Annette Stulens
voorzitter

Voor eensluidend uittreksel:
in opdracht:

Geert Rouffa
secretaris

Annette Stulens
burgemeester

Het verslag van de vergadering werd staande de vergadering goedgekeurd.
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