
   

Vrijdag 19 februari 2021

Voorstel van beslissing 

De gemeenteraad van Liedekerke,

 

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, §4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grondwet;


Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 2,§ 2, artikel 40, § 3, artikel 286, § 
1, 1°, artikel 287, artikel 288 én artikel 304, §2;


Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen;


Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA);


Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 september 2007 - Intercommunale Land van Aalst 
(IlvA) - Toetreding - Goedkeuring statuten;


Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 november 2016 - Politie - Reglement inzameling 
huishoudelijk afval, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 13 september 2018;


Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2015 - Financiën - Retributie inzameling

huishoudelijk afval, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 januari 2016;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2013 - Financiën - Retributiereglement

aangaande de aanvoer van afvalstoffen op de containerparken van ILvA;


Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2015 - Financiën - Retributie levering

compostbakken;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2015 - Financiën - Retributie afval

gerelateerde diensten;


Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 december 2019 - Financiën - Retributiereglement 
inzameling huishoudelijk afval;


Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2020 - Financiën - Retributiereglement 
inzameling huishoudelijk afval;


Overwegende dat de gemeente lid is van het opdrachthoudend intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Land van Aalst voor milieu, afgekort IlvA;


Overwegend dat ILvA tot doel heeft “het nastreven van een vooruitstrevend, duurzaam en 
integraal afvalbeleid binnen haar werkingsgebied”;


Overwegende dat ILvA het huishoudelijk afval op het grondgebied van de gemeente inzamelt en 
verwerkt;
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Overwegende dat omwille van de principes “de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart” en 
“de vervuiler betaalt meer naarmate een afvalfractie minder recycleerden is” het DIFTAR-
systeem wordt toegepast bij het heffen van retributies op het inzamelen van afval;


Overwegende dat in de toekomst de inzameling van GFT en van de restfractie zal gebeuren met 
gepersonaliseerde containers die gewogen worden;


Overwegende dat het DIFTAR-systeem nog correcter wordt toegepast door een 
gewichtsgebonden berekening van de retributie; dat de vervuiler betaalt naargelang zijn gedrag;


Overwegende dat de gewichtsgebonden aanrekening voor de eerste keer zal gebeuren op 7 
juni 2021;


Overwegende dat in het Retributiereglement inzameling huishoudelijk afval van 17 december 
2020 geen sociale correcties voorziet, en het gemeentebestuur van Liedekerke wilt voorkomen 
dat de financiële impact van het DIFTAR-systeem bij bepaalde doelgroepen te zwaar 
doorweegt;


Op voorstel van de N-VA-fractie en mevrouw Valérie Van Merris, inwoner van Liedekerke;


Na beraad;


Aangenomen met eenparigheid van stemmen;


Besluit: 
 

Artikel 1. 
In het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2020 - Financiën - Retributiereglement 
inzameling huishoudelijk afval, wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:


Hoofdstuk 6: Sociale correcties. 

Artikel 6.1.  
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst past een sociale correctie toe op de retributie op 
restafval en GFT gerelateerde diensten voor personen die tot de rechthebbende categorieën 
gespecificeerd in Artikel 6.2. behoren en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de 
gemeente Liedekerke. 

Het budget voor sociale correcties wordt voorzien in het gemeentelijk budget. 

Artikel 6.2. 
De sociale correcties worden toegekend aan onderstaande doelgroepen, verdeeld in 3 
categorieën, het bedrag van de sociale correcties wordt vastgelegd als volgt: 

A.	Gezinnen met kinderen:  
	 	 - A.1.: kinderen tot de leeftijd van 2 jaar: € 25 per kind per jaar; 
	 	 - A.2.: kotstudent vanaf 18 jaar: € 20 per kind per jaar, met een maximum van € 40 per 	 	  
	 	            gezin per jaar. 

B.	Personen: 
	 	 - B.1.: die genieten van een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen: € 15  
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	 	            per jaar; 
	 	 - B.2.: met een chronische incontinentie*: € 75 per jaar; 
	 	 - B.3.: met specifieke medische noden* (zoals o.a. stoma, chronische wondverzorging,  
	 	            sondevoeding...): € 25 per jaar. 

	 Categorieën B.2. en. B.3. zijn niet cumuleerbaar. 

	 * die niet in een residentiële voorziening, assistentiewoning, ziekenhuis, woonzorgcentrum of 		
	   centrum voor kortverblijf verblijven 

C.	Bedrijven & verenigingen: 
	 	 - onthaalouders, kinderopvang, crèche: 
	 	 	 - tot 8 opvangplaatsen: € 10 per opvangplaats per jaar; 
	 	 	 - meer opvangplaatsen: forfait € 100 per jaar. 

Artikel 6.3. 
De aanvraag en voorwaarden waar de categorieën voor sociale correcties aan moeten voldoen 
worden vastgelegd als volgt: 

A.	Gezinnen met kinderen: 
	 	 A.1.: 	 automatische aanvraag zonder voorwaarden; 
	 	 A.2.: 	 jaarlijkse aanvraag met voorlegging van huurcontract en inschrijvingsbewijs hoger 
	 	 	 onderwijs. 

B. Personen: 
	 	 B.1.:	 automatische aanvraag via kruispuntbank;	 	  
	 	 B.2.:	 jaarlijkse aanvraag (tenzij attest ‘permanent’ vermeld) met voorlegging van attest  
	 	 	 mutualiteit; 
	 	 B.3.: 	 jaarlijkse aanvraag met voorlegging van recent (minder dan 11 maanden) attest 	  
	 	 	 geneesheer: aandoening duurt langer dan 3 maanden. 

C.	Bedrijven & verenigingen: 
	 	 jaarlijkse aanvraag met voorlegging erkenning Kind & Gezin of PAVOK met vermelding 	  
	 	 van het maximaal aantal opvangplaatsen. 

Artikel 6.4.  
Men kan de sociale correcties verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 

De aanvraag tot sociale correctie gebeurt met een aanvraagformulier dat te verkrijgen is bij de 
dienst sociale zaken van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de 
gemeentelijke website. 
	 - 	 Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke 	 	
	 	 website; 
	 -	 De documenten moeten in het Nederlands worden ingevuld; 
	 -	 Een werkjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december; 
	 -	 De termijnen waarbinnen men de aanvraag tot sociale correctie kan doen, worden  
	 	 bepaald in het betreffende reglement: 
	 	 	 -	 voor gezinnen met kinderen tot de leeftijd van 2 jaar wordt de sociale  
	 	 	 	 correctie automatisch toegepast en dient er geen aanvraag ingediend te  



   

Vrijdag 19 februari 2021

	 	 	 	 worden; 
	 	 	 -	 voor personen met een verhoogde tegemoetkoming voor 	 	 	 	
	 	 	 	 gezondheidszorgen wordt de sociale correctie automatisch toegepast en 	 	
	 	 	 	 dient er geen aanvraag ingediend te worden; 
	 	 	 -	 voor andere doelgroepen dient de aanvraag uiterlijk op 1 december van het 		
	 	 	 	 werkjaar te worden ingediend. 
	 	 	 -	 de beslissing tot toekenning of weigering zal uiterlijk op 31 december van het  
	 	 	 	 werkjaar worden verzonden naar de aanvrager. 
	 - 	 Elke aanvraag tot sociale correctie wordt individueel behandeld. De dienst sociale  
	 	 zaken verricht een sociaal onderzoek dat resulteert in een voorstel aan het Bijzonder 	 	  
	 	 Comité voor de Sociale Dienst;  
	 -	 Gemotiveerd beroep tegen de beslissing tot weigering kan door de aanvrager  
	 	 ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, uiterlijk 30 	  
	 	 kalenderjaren na ontvangst. Ontvangst van de beslissing wordt geacht plaats te  
	 	 vinden 3 werkdagen na verzending; 
	 -	 Het college van burgemeester en schepenen zal jaarlijks een lijst van de begunstigden 
	 	 bezorgen aan ILvA. 

Artikel 6.5. 
In toepassing van de wet van 14 november 1983, aangaande de toekenning en aanwending van 
subsidies, dient de rechthebbende: 
	 -	 de gemeente toe te laten de echtheid van de gegevens van de aanvraag tot sociale  
	 	 correctie te controleren en hierover verdere inlichtingen te winnen; 
	 -	 de sociale correctie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd  
	 	 toegekend; 
	 -	 de gemeente toe te staan om, eventueel ter plaatse, de aanwending van de  
	 	 toegekende subsidie te controleren. 

Bij niet naleving van deze bepalingen kan het gemeentebestuur overgaan tot het geheel of 
gedeeltelijk niet uitbetalen van de sociale correctie of de gehele of gedeeltelijke terugvordering 
van de sociale correctie. Ook kan ze de toekenning van nieuwe sociale correcties opschorten 
voor het nieuwe jaar. 

	 -	 De aanvrager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere  
	 	 gemeentelijke kanalen.  

Artikel 6.6. 
Het bedrag van de te betalen sociale correcties, voor alle dossiers, wordt overgeschreven op de 
DIFTAR-afvalrekening van de rechthebbende tijdens de maand december van het dienstjaar 
waarvoor de aanvraag werd ingediend. 

Het bedrag van de toegekende sociale correctie kan nooit hoger zijn dan de totale kost van de 
ophaling restafval tijdens het dienstjaar voorafgaand aan het dienstjaar van de aanvraag. 

Artikel 2.

Dit besluit zal bekend gemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente.

Het treedt in werking op 1 juni 2021. 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Motivatie 

Vanaf juni 2021 zal het GFT- en restafval van de inwoners van Liedekerke niet langer worden 
aangeboden in de  gele zakken maar in een grijze container. ILvA rekent vanaf dan rest- en GFT-
afval per ophaalbeurt én per kilogram.


Onze fractie steunt volmondig het principe “de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart” en is 
tevens tevreden dat er een einde komt aan het verbranden van jaarlijks 215.000 kilogram plastic 
zakken.


N-VA Liedekerke kon zich echter niet akkoord verklaren met de combinatie van verhoging 
verwerkingskosten huisafval én een verhoging van de milieutaks waarbij sommige gezinnen 
plots tot € 120 i.p.v. € 50 moesten betalen. Onze fractie onthield zich ook bij de stemming van 
het nieuwe DIFTAR-reglement wegens het ontbreken van sociale correcties voor zij die deze 
nodig hebben.


Voor bepaalde categorieën van aanbieders zal het gewicht van het restafval   bijzonder hoog 
oplopen (gezinnen met kinderen "in de pampers", personen die lijden aan incontinentie, een 
stoma of nog sondevoeding hebben). 


Ondertussen staat wel vast via het goedgekeurde reglement dat er onmiddellijk € 35 moet 
overgeschreven worden op een provisierekening waar Ilva per afvalbeurt geld van afhoudt voor 
de afvalfactuur. Bovendien mag die provisierekening nooit dalen onder de € 12,50. De 
herinneringskosten kan al gauw oplopen tot € 20... 


Moeten de minderbedeelden in Liedekerke   kiezen tussen de dokter betalen of hun 
provisierekening bij Ilva aanvullen?


Net om deze reden dient onze fractie een gemeenteraadsbesluit in om aan het 
Retributiereglement sociale correcties toe te voegen voor personen die ingeschreven zijn in de 
bevolkingsregisters van de gemeente Liedekerke en tot één van onderstaande rechthebbende 
categorieën behoren:


A.	 Gezinnen met kinderen:  
	 	 	 - A.1.: kinderen tot de leeftijd van 2 jaar; 
	 	 	 - A.2.: kotstudent vanaf 18 jaar. 

	 	 B.	 Personen: 
	 	 	 - B.1.: verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen; 
	 	 	 - B.2.: chronische incontinentie*; 
	 	 	 - B.3.: specifieke medische noden* (zoals o.a. stoma, chronische 	 	  
	 	 	 	 wondverzorging, sondevoeding, ...). 

	 	 * die niet in een residentiële voorziening, assistentiewoning, ziekenhuis, 	 	  
	 	   woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf verblijven 

	 	 C.	 Bedrijven & verenigingen: 
	 	 	 - onthaalouders, kinderopvang, crèche: 
	 	 	 	 - tot 8 opvangplaatsen; 
	 	 	 	 - meer opvangplaatsen. 
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Het voorstel hierboven is gebaseerd op een ruime benchmarking van de correcties in andere 
Ilva-gemeenten, alsook gemeenten in heel Vlaanderen (van de kust tot Limburg). 


Onze fractie pleit voor een een transparant en eerlijk systeem. De toelage moet aangewend 
worden om de afrekening te betalen en zal dan ook rechtstreeks op de DIFTAR-afvalrekening 
van rechthebbenden gestort worden.  


Met deze sociale correcties hoopt N-VA Liedekerke te voorkomen dat de financiële impact van 
het DIFTAR-systeem bij bovenstaande doelgroepen te zwaar doorweegt.



