Reglement sociale correcties bij het nieuw huisvuilbeleid (goedgekeurd in
zitting van 18 december 2013 aangepast in zitting van 4 januari 2021) –
gecoördineerde versie
DE RAAD,
 Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet meer bepaald op artikel 42 en 43 van dit decreet over de bevoegdheid van de
gemeenteraad;
 Gelet op het besluit van 19/12/2012 betreffende de goedkeuring van de retributie op de
inzameling, hergebruik, recyclage, de nuttige toepassing en verwijdering van huishoudelijke
afvalstoffen;
 Gelet op ons besluit van 21/12/2011 betreffende het reglement op sociale correcties bij het nieuw
huisvuilbeleid;
 Overwegende dat het huisvuilbeleid gegroeid is vanuit de dubbele bekommernis om enerzijds de
factuur voor de gemeente te laten dalen en anderzijds om de mensen meer bewust met het
huisvuil te laten omgaan en zo het groeiend aanbod van huisvuil te beperken;
 Overwegende dat sociale correcties binnen deze oorspronkelijke bedoeling werden aangebracht;
 Overwegende dat het ingevolge administratieve vereenvoudiging logischer is de correctie voor
personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, te verrekenen
in de algemene gemeentebelasting;
 Overwegende de financiële toestand van de gemeente;
 Gehoord de uitleg ter zitting door burgemeester Gabriëls;
 Gehoord de vraag van raadslid Baeyens voor welke categorieën deze sociale correcties wegvallen;
 Gehoord het antwoord van burgemeester Gabriëls dat het gaat om ouders van een pasgeboren
kind, ouders van drie of meer minderjarige kinderen, en personen met recht op een verhoogde
tegemoetkoming verzekering geneeskundige verzorging, maar dat voor deze laatste categorie
mensen een compensatie is voorzien via een verlaagde gemeentebelasting (zie agendapunt 6).
BESLUIT:

15 stemmen voor (Wim Arbijn, Katja Gabriëls, Julien Wettinck, René Kets, Steven
Vandersnickt, An Van Driessche, Kris Malfliet, Anne-Marie De Lausnay, Carine Meyers,
Freddy Schatteman, Rita Sichien, Frank Van Laere, Ingrid Rogiers, Lynn Vanhenden, Kim
Haentjens)
8 onthoudingen (Luc Vercruyssen, Francky Verhofstadt, Jan De Palmenaer, Marleen
Zaman, Steven Baeyens, Marie-Christine Vleminckx, Marc Van Driessche, Albrecht Arbyn)

ART. 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 21/12/2011 betreffende het reglement op sociale correcties bij het
nieuw huisvuilbeleid op met ingang van 01/01/2014.
ART. 2
Voert met ingang van 01/01/2014 volgende sociale correcties op de huisvuilverwerking in:
10 gratis huisvuilzakken van 60 liter of 20 gratis huisvuilzakken van 30 liter worden
jaarlijks gegevens aan incontinente patiënten die thuis verzorgd worden.

20 gratis huisvuilzakken van 60 liter of 40 gratis huisvuilzakken van 30 liter worden
jaarlijks gegeven aan de onthaalouders en kinderdagverblijven in de gemeente
Berlare.

ART. 3
De incontinentie van thuis verzorgde patiënten dient bewezen te worden aan de hand van een attest
van de behandelende huisarts of een attest van het ziekenfonds.
De onthaalouders en de kinderdagverblijven in de gemeente Berlare dienen een bewijsstuk af te
leveren waaruit blijkt dat er kinderen vreemd aan het gezin worden opgevangen.
ART. 4
Maakt een afschrift van dit besluit voor verder gevolg over aan:
- de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 GENT
- de financiële dienst van de gemeente Berlare
- de milieuambtenaar van de gemeente Berlare
- de financieel beheerder van de gemeente Berlare.
ART. 5
Maakt dit besluit bekend conform art. 186 van het gemeentedecreet.
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