UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 2015-02-26
Aanwezig

Jean DUIJSENS, voorzitter
Huub BROERS, burgemeester
Jacky HERENS, William NIJSSEN, schepenen
Anne-Mie PALMANS-CASIER, Jean LEVAUX, Armel WYNANTS, Yolanda DAEMS,
Grégory HAPPART, Rik TOMSIN, Benoît HOUBIERS, Marina SLOOTMAEKERS,
Jean-Marie GEELEN, Mathieu PAGGEN, raadsleden
Dragan MARKOVIC, secretaris

PUNT 4.
Goedkeuring jaarlijks gratis rollen vuilniszakken aan onthaalmoeders 2015-2019
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op de wet van
bestuurshandelingen

29 juli

1991

betreffende

de

uitdrukkelijke motiveringsplicht

van

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het
administratief toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Overwegende dat het transport en de verwerking van huishoudelijk afval een grote kost met zich
meebrengt en dat deze kost in kader van “de verbruiker betaalt” doorgerekend wordt in de kostprijs
van de vuilzakken
Overwegende dat onthaalmoeders geconfronteerd worden met een grote hoeveelheid huishoudelijk
afval omwille van het groot aantal pampers
Overwegende dat het sociaal verantwoord is dat voor deze bevolkingsgroep een tegemoetkoming
wordt voorzien
Overwegende dat bij het huidige gemeenteraadsbesluit van 27 december 2012 één rol van 20
vuilniszakken van 60 liter werd gegeven per jaar aan geregistreerde onthaalmoeders
Overwegende dat de rollen vanaf 1 januari 2015 nog slechts 10 vuilniszakken bevatten van 44 l in
plaats van 20 vuilniszakken van 60 liter
Overwegende dat de gemeente minstens eenzelfde tegemoetkoming wilt geven als voorgaande jaren
en dat dit zou betekenen dat deze diensten drie gratis rollen ontvangen van 10 zakken van 44l
besluit
met 13 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen, 1 ongeldige stem en 0 leden stemmen niet
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Artikel 1

er worden jaarlijks 2 gratis rollen bordeaux huisvuilzakken van 44 liter gegeven aan de
referentiepersoon die erkend is door Kind en Gezin

Artikel 2

de onthaalmoeder dient een attest van Kind en Gezin voor te leggen

Artikel 3

dit besluit vervangt het vorige besluit van 27 december 2012 en gaat in vanaf het jaar 2015
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