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Retributiereglement op het ophalen van grofvuil en
snoeihout aan huis (aanpassing). - Goedkeuring
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Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck

Afwezig:
de heer Toon Otten; mevrouw Josiane Driesen
Contactpersoon
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Beschrijving
Aanleiding en context
Na een analyse van de uitgevoerde ophalingen van grofvuil, blijkt dat het aangewezen is om het
maximaal aantal stuks grofvuil dat mag worden aangeboden per ophaling, te verminderen van 30
stuks naar 15 stuks.
Juridische grond
De bepalingen van het Gemeentedecreetvan 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
Het in de gemeenteraad van 28 juni 2012 goedgekeurde reglement op de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen en eventuele latere wijzigingen en aanvullingen terzake.
Argumentatie
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De Stad Turnhout wil de bewoners stimuleren om de stad groener te maken met de haagplantactie,
maar dat heeft tot gevolg dat er ook meer snoeihout vrijkomt. Om de burger de kans te geven dit
gratis te verwijderen werden de maanden maart, april, juli, oktober en november aangeduid als
groene maanden waarbij het snoeihout gratis naar het containerpark kan worden gebracht.
De bedoeling van het ophalen van snoeihout is om burgers te depaneren die zelf geen vervoer
hebben in de gratis maanden. Buiten deze gratis maanden is het niet opportuun om snoeihout aan
huis op te halen.
De bedoeling van het ophalen van grofvuil is om burgers te depaneren die zelf geen vervoer hebben
om het grofvuil naar het containerpark te brengen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode:jaartal/702000/STO/0300.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang van 1 januari 2017 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een
retributie ingevoerd voor het ophalen van grofvuil en snoeihout.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door diegene die om de dienstverlening verzoekt.
Artikel 3
omschrijving en voorwaarden van de aanvraag
Artikel 3.1: Een aanvraag voor ophalen van grofvuil wordt aanzien als de hoeveelheid grofvuil die
logischerwijze kan vrijkomen bij de normale werking van een particulier huishouden en dit beperkt tot
15 stuks.
De ophaling van grofvuil is gebonden aan een aantal voorwaarden:

 Grofvuil is huisvuil dat vanwege zijn aard en omvang niet in de gewone huisvuilzakken kan.
 Bij het ophalen van grofvuil mag geen gewoon huisvuil worden meegegeven.
 Bouwafval en afbraakmateriaal waaronder puin en beton, asbest, vensterglas, spoorbalken
(“treinbiels”) en grote hoeveelheden afbraakhout worden niet meegenomen met de ophaling
van grofvuil.

 De afvalstoffen moeten vóór 9 u ‘s morgens worden buiten geplaatst. Het mag reeds vanaf 18
u de dag voordien. Er dient plaats genoeg vrij gelaten te worden voor de voetgangers.

 Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), hout en metalen worden apart
opgehaald.

 Ze dienen apart buiten geplaatst te worden om het de ophalers makkelijker te maken.

2/3

Artikel 3.2: Een aanvraag voor ophalen van snoeihout is beperkt tot een hoeveelheid van 10 m³
gestapeld in de vrachtwagen. Indien meer snoeihout dient opgehaald, moet een tweede aanvraag en
tweede betaling gebeuren.
De ophaling van snoeihout is gebonden aan volgende voorwaarden:

 De datum van aanvraag dient zich te situeren in de maanden maart, april, juli, oktober of
november.

 De technische dienst zal proberen het snoeihout op de aangevraagde datum op te halen.
Indien dit niet kan zal de technische dienst zo snel mogelijk hierover contact opnemen met de
aanvrager.

 Het snoeihout moet tegen de openbare weg worden gestapeld.
 Het snoeihout moet vóór 8 u ’s morgens buiten zijn geplaatst op de afgesproken dag van
ophaling. Het mag reeds vanaf 18 u de dag voordien.

 Het snoeihout moet hanteerbaar zijn met een kraantje dat op een vrachtwagen staat. Dit
betekent dat het snoeihout deftig moet gestapeld zijn en dat de lengte van het hout
maximum 3 meter mag zijn.

 De diameter van takken en kleine boompjes mag maximum 30 cm bedragen.
 Boomstronken mogen maximaal 50 cm diameter zijn en worden enkel meegenomen als het
zand is verwijderd.
Artikel 4
tarief
De afhaling van grofvuil in het kader van speciale ophaling, zoals gedefinieerd in artikel 3.1, zal
gebeuren mits voorafgaandelijke betaling van 100 euro per aanvraag.
De afhaling van snoeihout in het kader van speciale ophaling, zoals gedefinieerd in artikel 3.2, zal
gebeuren mits voorafgaandelijke betaling van 100 euro per aanvraag.
Artikel 5
wijze van inning
Deze retributie is contant eisbaar op het ogenblik dat door de aanvrager om de dienstverlening wordt
verzocht.
Een bedrag gelijk aan de retributie, vastgesteld in dit reglement, wordt vooraf in bewaring gegeven bij
de financieel beheerder of zijn aangestelde tegen aflevering van een ontvangstbewijs.
Artikel 6
opheffing
Het huidige reglement vervangt, vanaf de inwerkingtreding, het voorgaande reglement dat werd
goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 december 2013.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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