Retributie op het versnipperen van houtafval
(gemeenteraad 18/12/2019)
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 houdende het goedkeuren van een retributie
op het versnipperen van houtafval, dat afloopt op 31 december 2019;
 Overwegende dat houtafval en snoeihout niet met de normale huisvuilophaling wordt
meegenomen;
 Overwegende dat de gemeentelijke technische dienst veelvuldige aanvragen krijgt voor het
ophalen of verwerken van deze materie;
 Overwegende dat het billijk lijkt een vergoeding te vragen voor deze prestatie;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de termijn voor deze retributie wil
verlengen;
 Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de tarieven van deze retributie
wenst te indexeren;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

ART. 1
Heft ten behoeve van de gemeente, met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december
2025 een retributie voor de hiernavolgende prestatie wanneer zij door de gemeentelijke technische
dienst op aanvraag van de belanghebbende uitgevoerd wordt:
- versnipperen van snoeihout ter plaatse.
ART. 2
Rekent voor de onder art. 2 opgesomde prestatie volgende retributie aan:
 versnipperen van snoeihout ter plaatse: 50,00 euro per uur (incl. btw)
 voorrijkosten: 50,00 euro (incl. btw)
De bovengenoemde tarieven worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ze worden op 1
januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule RxI/i waarbij:
R= tarief zoals vastgesteld in artikel 3 van dit besluit
I= index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2020 bij de eerste
aanpassing, i.c. januari 2021
i= de index van de maand december 2019
De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond.
ART. 3
Stelt volgende voorwaarden aan het versnipperen door gemeentelijke diensten:
 Het snoeihout mag een doorsnede hebben van maximum 10 cm
 De plaats waar het snoeihout zich bevindt dient goed bereikbaar te zijn met de
versnippermachine.

 Het snoeihout dient gestapeld te worden in eenzelfde richting
 Het te snoeien hout mag maximum 6m³ zijn
ART. 4
Bepaalt dat de onder art. 3 opgesomde retributie dient vereffend te worden na het verstrekken van de
dienst en dit op basis van een door het gemeentebestuur toegezonden betalingsverzoek. Meerdere
aanvragers zijn de retributie hoofdelijk verschuldigd.
ART. 5
Vordert de retributie in voorkomend geval bij wijze van burgerlijke rechtsvordering in bij gebrek aan
betaling in der minne.
ART. 6
Maakt afschriften van deze beslissing over aan de toezichthoudende overheid.
ART. 7
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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