PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Arrondissement LEUVEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 28 april 2020
Aanwezig: Frank Stevens - voorzitter
Gino Debroux - burgemeester
Gary Peeters, Saartje Ieven, Lore Fourie, Eddy Vandenbosch, Gerty Lintermans - schepenen
Johan Cans, Didier Reynaerts, Kris Colsoul, Mark Keppens, Josseline Pansaerts, Marc Richelle, Iris Vander
Schelde, Bart J. De Vos, Greta Vanermen, Leon Ignoul, Joeri Roosen, Dirk Schampaert, Jeanine Smets,
Carla Reynaerts, Jan Brouckmans, Peter Kaspers, Inge Bollen, Pascale Conard - raadsleden
Kitty Bottu - algemeen directeur wn

Afwezig:
PUNT 11 - FINANCIËN - BURGERZAKEN - SUBSIDIEREGLEMENT SOCIALE
CORRECTIES OP DE GEMEENTEBELASTING VOOR DE INZAMELING VAN HET
HUISHOUDELIJK AFVAL: DIFAR (GEWOON HUIS- & GFT-AFVAL) & PMD-AFVAL AANPASSING - GOEDKEURING
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op ons besluit van 28 april 2015 tot goedkeuring van het subsidiereglement sociale
correctie op de gemeentebelasting voor de inzameling van het huishoudelijk afval: DifTAR
(gewoon huis- & GFT-afval) & PMD- afval;
Overwegende dat de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil en GFT-afval (en
het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) met ingang van 01 april 2015 werd
geautomatiseerd en het aangeboden afval wordt gewogen en geregistreerd;
Overwegende dat er aan bepaalde sociale groepen correcties op de gemeentebelasting
voor de inzameling van het huishoudelijk afval worden toegekend;
Overwegende dat het automatisch toekennen van de correctie voor mensen die recht
hebben op verhoogde tegemoetkoming via de kruispuntbank, gewijzigd wordt omwille van
praktische en financiële overwegingen;
Gelet op het voorstel om de correctie voor mensen die recht hebben op de verhoogde
tegemoetkoming toe te kennen na ontvangst van een attest van het ziekenfonds door de
dienst Burgerzaken; dat hiervoor het subsidiereglement moet aangepast worden;
Overwegende dat dit een voorlopige oplossing is en later opnieuw zal worden
geëvalueerd;
Gelet op het ontwerp van het aangepast subsidiereglement sociale correctie op de
gemeentebelasting voor de inzameling van het huishoudelijk afval: DifTAR (gewoon huis& GFT-afval) & PMD- afval;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 03 maart 2020;
Gehoord Bart Jan De Vos, fractieleider N-VA die meedeelt dat zijn fractie zal
tegenstemmen omdat ze de kostprijs van de verschillende opties moeilijk kunnen
vergelijken;
Aangenomen met 13 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 6 onthoudingen;
Hebben voor gestemd: Gino Debroux, Gary Peeters, Saartje Ieven, Lore Fourie, Gerty
Lintermans, Eddy Vandenbosch, Kris Colsoul, Josseline Pansaerts, Marc Richelle, Joeri
Roosen, Didier Reynaerts, Johan Cans, Iris Vander Schelde, Dirk Schampaert, Peter
Kaspers, Inge Bollen, Bart Jan De Vos, Greta Vanermen, Leon Ignoul, Pascale Conard,
Jeanine Smets, Jan Brouckmans en Frank Stevens;
Hebben tegen gestemd: Mark Keppens en Carla Reynaerts, Bart Jan De Vos, Greta
Vanermen, Leon Ignoul, Pascale Conard;
Hebben zich onthouden: Didier Reynaerts, Johan Cans, Iris Vander Schelde, Dirk
Schampaert, Peter Kaspers, Inge Bollen;
BESLUIT:
Enig artikel. Het onderstaande ontwerp van het aangepast subsidiereglement: sociale
correcties op de gemeentebelasting voor de inzameling van het huishoudelijk afval: DifTar
(gewoon huis- &GFT-afval) & PMD-afval” ter goedkeuring voor te leggen aan de
gemeenteraad:
SUBSIDIEREGLEMENT SOCIALE CORRECTIES OP DE GEMEENTEBELASTING VOOR DE
INZAMELING VAN HET HUISHOUDELIJK AFVAL:
DIFTAR (GEWOON HUIS- & GFT-AFVAL) & PMD-AFVAL

ARTIKEL 1. De hierna genoemde sociale correcties op de gemeentebelasting voor de inzameling
van het huishoudelijk afval als volgt toe te kennen:
i. 10,00 EUR per kind aan gezinnen met natuurlijke of geadopteerde kinderen van 0 tot de
leeftijd van 3 jaar bereikt wordt
ii. 30,00 EUR aan stomapatiënten
iii. 30,00 EUR aan personen die lijden aan incontinentie
iv. 30,00 EUR per onthaalouder en per aansluitpunt
v. 30,00 EUR aan nierpatiënten, die op hun thuisadres nierdialyse toepassen
vi. 15,00 EUR aan personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming per
aansluitpunt.
ARTIKEL 2. De voornoemde jaarlijkse sociale correcties worden toegekend per aansluitpunt en
verwerkt als tegoed op de DifTar-rekening van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf (kortweg
EcoWerf).
ARTIKEL 3.
§1-Om in aanmerking te komen voor deze DifTar-korting moeten de gerechtigden, die opgesomd
worden in artikel 1 (i tot en met v), ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad Landen
op 01 januari van het betrokken dienstjaar.
§2-De personen, vermeld in artikel 1 (punt vi), hebben recht op de sociale correctie indien zij
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister met vreemdelingenregister op 01 januari van het
betrokken dienstjaar.
ARTIKEL 4.
Voor de gezinnen met jonge kinderen van 0 tot de leeftijd van 3 jaar bereikt wordt, wordt de sociale
correctie automatisch toegekend door de dienst Burgerzaken op basis van de gegevens uit het
rijksregister (kinderen).
ARTIKEL 5. De volgende rechthebbenden dienen wel het bijhorende attest bij de dienst
Burgerzaken te bezorgen om hun recht te doen gelden:
i. personen die lijden aan incontinentie  medisch attest van een arts, waaruit de
aandoening blijkt
ii. stomapatiënten  medisch attest van een arts waaruit de aandoening lijkt
iii. onthaalouders  de onthaalouder is aangesloten bij een door Kind & Gezin erkende dienst
voor opvanggezinnen of is erkend als zelfstandige onthaalouder met een attest van
toezicht van Kind & Gezin
iv. nierpatiënten thuisdialyse  medisch attest van een arts, waaruit blijkt dat de patiënt
thuisdialyse ontvangt.
v. personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming  attest van het
ziekenfonds waarop de datum vermeld staat vanaf wanneer de verhoogde
tegemoetkoming werd toegekend
ARTIKEL 6. De stedelijke openbare diensten en de dienst van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn (OCMW) worden aangeduid als ‘gemeentelijk overheid’ in het DifTarsysteem. Deze punten betalen aldus geen huur en geen aanbiedingskost. De afrekening wordt
naar de respectieve financiële diensten gezonden.
ARTIKEL 7. Aan de stedelijk openbare diensten en de diensten van het OCMW worden de volgende
zakken kosteloos ter beschikking gesteld:
(a)
grote PMD-zakken
(b)
GFT-afvalbakjes
(c)
composteerbare GFT-zakjes van 10 l, 40 l en 120 l.
ARTIKEL 8. Aan het OCMW Landen worden eveneens containerparkkaarten kosteloos afgeleverd.
ARTIKEL 9.
§1-Aan de vereniging ‘Help-ons-Helpen’ worden containerparkkaarten kosteloos afgeleverd.
§2-Jaarlijks wordt aan de voornoemde vzw eveneens een werkingssubsidie van maximaal 500,00
EUR toegekend als tegemoetkoming in de inzameling van het restafval door de vereniging.
§3-Een jaarlijkse evaluatie te doen en de toegekende subsidie af te toetsen aan de reële kostprijs
en de werkelijke hoeveelheid afval dat werd aangeboden door de vereniging via de diftar
restafvalcontainer.
ARTIKEL 10.
§1-Aan alle scholen op het Landens grondgebied worden grote PMD-zakken kosteloos afgeleverd
op vraag.
§2-Het aantal PMD-zakken waarop de scholen recht hebben, wordt geplafonneerd op één zak per
leerling en per schooljaar.
§3-Het leerlingenaantal is het aantal leerlingen dat ingeschreven is in de school op 01 februari van
het desbetreffende schooljaar.
ARTIKEL 11. Het verwerken van de gegevens door de stedelijke diensten gebeurt steeds met
inachtneming van de Privacywetgeving (wet van 08 december 1992 voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Art. 2. Al de voorgaande reglementen betreffende deze aangelegenheid op te heffen met
ingang van heden.

Namens de raad:

Kitty BOTTU
algemeen directeur wnd.

Frank STEVENS
voorzitter

