UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9180
MOERBEKE.
Openbare zitting van 27 oktober 2015.
Tegenwoordig:
R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter;
P. De Bock – M. Fruytier – T. Walbrecht- S. Poppe, schepenen;
G. Thierens – E. Coppens - L. Dieleman-van De Vijver – F. Dierinck – C. Francis - K.
Mertens – I. Mertens – M. Cooreman – G. Van Hoecke, raadsleden;
B. Put, secretaris.
Verontschuldigd:
R. Van Megroot, OCMW-voorzitter;
C. Clerc, S. Aper, raadsleden.
Afwezig:
K. Van Poucke, raadslid.
POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN
EVENEMENTEN - WIJZIGING.
De Gemeenteraad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 119 en 135;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van
afvalstoffen, en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 15;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het
Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer en zijn latere wijzigingen (VLAREA)
(B.S. 30 april 2004);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2015;
Gelet op het politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijk afval strekkende tot
de beheersing van de huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6 juli 2010 houdende vaststelling van de
politieverordening betreffen de het organiseren van evenementen;
Gelet op de brief van 23 september 2015 van I.D.M. houdende mededeling van de nieuwe
tarieven voor evenementencontainers per 1 januari 2016;
Overwegende dat I.D.M. tevens vraagt aan de subsidiëring van 100% terugbetaling een
voorwaarde te koppelen, met name dat het gebruik van evenementenvlaggen en/of
spandoeken dient te worden aangetoond met fotomateriaal;
Overwegende dat derhalve een aanpassing van de politieverordening vereist is,

Besluit unaniem:
Art. 1. Het gemeenteraadsbesluit van 6 juli 2010 houdende vaststelling van de
politieverordening betreffen de het organiseren van evenementen, vanaf 1 januari 2016 aan te
passen als volgt:
HOOFDSTUK III. SELECTIEVE INZAMELING VAN AFVALSTOFFEN
Artikel 11.
§6. Restafval wordt aangerekend volgens volume:
- container 120 l: 5 euro (eerste container steeds 10 euro)
- container 240 l: 10 euro
- container 1100 l: 35 euro
§7. De transportkosten voor de aangevraagde recipiënten bedragen:
- tot max. 3000 l: gratis
- per bijkomende 5000 l: 60 euro
§8. Bijkomende tussenkomst door de gemeente gekoppeld aan goed afvalgedrag:
a. Slecht gesorteerd afval: geen tussenkomst
b. Goed sorteergedrag: 50 % tussenkomst (met een maximum van 500 EUR)
c. Goed sorteergedrag + initiatieven ondernomen om afval te vermijden1: 100 %
tussenkomst (met een maximum van 500 EUR).
het gebruik van evenementenvlaggen en/of spandoeken dient te worden
aangetoond met fotomateriaal.
Art. 2. De overige bepalingen van het gemeenteraadsbesluit van 6 juli 2010 houdende
vaststelling van de politieverordening betreffen de het organiseren van evenementen
onverminderd te behouden.
Art. 3. Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Art. 4. Een eensluidend afschrift van deze verordening zal worden overgemaakt aan de heer
gouverneur ter kennisgeving aan de Bestendige Deputatie en conform artikel 119 van de
Nieuwe Gemeentewet aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van
de politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de
OVAM en Departement LNE afdeling Milieu-inspectie en IDM.
Namens de gemeenteraad,
De Secretaris,
De Burgemeester-Voorzitter,
Get. B. Put
Get. R. De Caluwé.
Voor eensluidend uittreksel,
9180 Moerbeke, 28 oktober 2015.
De Secretaris,
De Burgemeester.

