Reglement gratis vuilniszakken aan scholen
(gemeenteraad 4/05/2020)
DE RAAD,
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18/12/2013 betreffende de aanpassing van het
reglement inzake sociale correcties bij het nieuw huisvuilbeleid;
 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2019 houdende het goedkeuren wijziging toelage
basisonderwijsinstellingen;
 Gelet op het collegebesluit van 13/03/2020 het opmaken van een nieuwe reglement voor het
afleveren van gratis groene vuilniszakken aan niet-gemeentescholen. De gemeentelijke basisschool
Uitbergen valt hier bijgevolg buiten aangezien zij als gemeentelijke dienst recht hebben op groene
vuilniszaken;
 Overwegende dat het aantal groene vuilniszakken elk schooljaar zal afgeleverd worden op basis
van de actuele officiële telling (1 februari) die wordt overgemaakt door de schooldirectie;
 Overwegende dat dat er 1 huisvuilzak per leerling per schooljaar wordt toegekend;
 Overwegende dat de scholen als tegenprestatie zich dienen te engageren tot correct sorteren en
deelname aan de zwerfvuilactie of door de gemeentelijke diensten voorgestelde alternatieve actie.
Indien deze tegenprestatie niet gevolg wordt, zullen de reeds geleverde vuilniszakken van dat
schooljaar aangerekend worden;
 Overwegende dat het aantal groene vuilniszakken jaarlijks zal afgeleverd worden op basis van de
lijsten met aanwezige leerlingen. Deze lijsten worden opgevraagd bij de financiële dienst voor
toelage basisonderwijsinstellingen en kan bijgevolg jaarlijks verschillen;
 Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

17 stemmen voor (Karel De Gucht, Katja Gabriëls, Steven Vandersnickt, An Van
Driessche, Carine Meyers, Van Boven Urbain, Gunther Cooreman, Wim Arbijn, Kim
Haentjens, Marc Van Driessche, Wettinck Denny, Van Cauteren Lieve, Callaert Gino, De
Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy, Verdonck Wim)
5 onthoudingen (Francky Verhofstadt, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Poppe Yves, Van
de Velde Bert)

ART. 1
Keurt volgend reglement voor gratis groene vuilniszakken aan Berlaarse scholen goed, ingaand op 4
mei 2020 en eindigend op 31 december 2025:
Artikel 1
Dit reglement omvat de regeling voor het leveren van gratis groene vuilniszakken aan nietgemeentescholen op het grondgebied van Berlare.
Artikel 2
Het aantal groene vuilniszakken zal elk schooljaar afgeleverd worden op basis van de actuele officiële
telling (1 februari) die wordt overgemaakt door de schooldirectie.

Artikel 3
Als tegenprestatie dienen de scholen zich te engageren tot correct sorteren en deelname aan de
jaarlijkse zwerfvuilactie of gelijksoortige actie. Indien deze tegenprestatie niet gevolgd wordt, zullen
de reeds geleverde vuilniszakken van dat schooljaar aangerekend worden.
ART. 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven aan:
- Dienst vergunningen
- Dienst financiën
- Dienst openbare werken
- Secretariaat
ART. 3
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
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