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Reglement voor verkoop van compostrecipiënten

De gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2004 houdende vaststelling van het
retributiereglement voor de verkoop van composteerrecipiënten;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Gingelom van de intercommunale Limburg.net;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van Limburg.net van 26 november 2008
houdende de reorganisatie en uniformisering van het verkoopsysteem van compostvaten,
compostbakken en wormenbakken, verder genoemd “compostrecipiënten;
Gelet op de noodzaak om de verkoopprijzen van de compostrecipiënten te uniformiseren
zodat in inwoners uit het werkgebied Limburg.net de recipiënten aan dezelfde prijzen kunnen
aankopen;
Gelet op het schrijven van Limburg.net van 14 april 2009 betreffende het verkoopsysteem van
compostrecipiënten;
Overwegende dat de verkoopprijzen van de recipiënten door Limburg.net als volgt werden
vastgelegd :
- compostvat : € 15,00
- compostbak in kunststof : € 35,00
- compostbak in hout : € 12,50;
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen en latere
wijzigingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Na beraadslaging, met unanimiteit van stemmen;

BESLUIT
Artikel 1 – Het besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 2004 houdende vaststelling van
het retributiereglement voor de verkoop van composteerrecipiënten wordt opgeheven met
ingang van 1 juni 2009.
Artikel 2 – Modaliteiten
Vanaf 1 juni 2009 wordt de verkoop van compostrecipiënten geregeld volgens de
modaliteiten hierna bepaald :
- compostrecipiënten worden in de toekomst rechtstreeks geleverd bij de gemeente en
voorgefinancierd door Limburg.net.
- Limburg.net stelt individuele facturen op aan de hand van een lijst en verklaart deze
‘voor voldaan’
Artikel 3 – Leveringen en beheer
- Vanaf 1 juni 2009 worden compostrecipiënten besteld bij Limburg.net.
- Het gemeentebestuur beheert de compostrecipiënten als een goede huisvader
- Limburg.net maakt per gemeente een rekening aan bij Dexia
- Limburg.net bezorgt aan de gemeente voorgedrukte overschrijvingsformulieren
- De overschrijvingsformulieren worden via de gemeente aan de inwoners verdeeld.
Artikel 4 – Betalingswijze
- de betaling door de inwoners geschiedt rechtstreeks bij Limburg.net
- het gemeentebestuur zorgt voor een adressenlijst van de personen en het aantal
recipiënten dat zij hebben verkocht
- het gemeentebestuur volgt de betalingen van de compostrecipiënten op via Dexiaweb
- het gemeentebestuur zorgt voor het nazicht van de rekening en het opmaken van een
leveringslijst
- op 31 december van elk jaar wordt de voorraad geteld en deze inventaris wordt aan
Limburg.net bezorgd, ook worden de al betaalde, maar nog niet afgehaalde of
geleverde recipiënten doorgegeven aan Limburg.net.
Artikel 5 – In uitvoering van de bepalingen van artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet
zal deze beslissing bekendgemaakt worden. Deze bekendmaking zal ingeschreven worden in
het daartoe bestemd register.
Artikel 6 – Huidig besluit zal voor verder gevolg aan de toezichthoudende overheid
overgemaakt worden.
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