UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 16juli 2015

Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement Leuven
GEMEENTE
3380 GLABBEEK

Aanwezig: MM. P. Reekmans, burgem
eester- voorzitter;
K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbe
eks, N. Ons, schepenen;
G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L. $tee
nwegen, G. Trompet, M. Pierlé, G. Arn
auts,
H. Amauts, H. Hendrickx, Y. Sterkendr
ies, S. Vandermeulen, T. Peeters en
B. Bogaerts, raadsleden;
3. Vandermeulen, gemeentesecretaris
d.d.
De gemeenteraad:

Vaststeffing van een retributiereglemen
t op het ter beschikking stellen van
composteerbare zakken voor de GF
T- container.

Overwegende dat blijvend gestreefd mo
et worden naar een maximale scheiding
van de
diverse afvalstoffen;
Overwegende dat uit studies blijkt dat
nog heel wat composteerbaar keukenafv
al terecht komt
bij de restfractie;
Gelet op het voorstel van Ecowerf om
composteerbare zakjes aan te bieden aan
de inwoners
met het oog op een betere scheiding van
de diverse afvaiftacties;
Overwegende dat het aangeboden sys
teem een gemakkelijke, geurloze en hyg
iënische manier
is om keukenafval in te zamelen;
Overwegende dat de composteerbare zak
jes zowel bij de GFT-ophaling kunnen mee
gegeven
worden in de GFT-bak en eveneens op
de eigen composthoop kunnen gecompos
teerd
worden;
Gelet op het gemeentedecreet;
Met 16 stemmen voor
Besluit:
Artikel 1: Vanaf 1 augustus 2015 wor
dt een retributie geheven voor de verkoop
van
composteerbare zakken voor de GfTcontainer.
Art. 2: Het bedrag van de retributie wor
dt als volgt vastgelegd:
1 rol van 10 zakken voor GfT-bak van
40 liter
€ 2 per rol
1 rol van 10 zakken voor GFT-bak van
120 liter € 4 per rol.
Art. 3: De retributie wordt contant beta
ald.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitt
ing.
De secretaris d.d. i.o.,
(Get.) B. Vandermeulen
De secretaris wnd. i.o.

Namens de raad.
Voor eensluidend uittreksel.

/ De voorzitter,
(Get.)P.Reekmans.
De Bu ‘remeester,

-

K. Wauters
./

P Reekmans.
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