Provincie LIMBURG
Stad BILZEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD

Zitting van

6 oktober 2015

AANWEZIG:

Wouter Raskin, voorzitter,
Frieda Brepoels, burgemeester,
Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren,
Griet Mebis, Peter Simons, Luc Hendrix, schepenen,
Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Thierry de Grunne, Maike Meijers,
Veerle Schoenmaekers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Emiel Degrève, Annick Ponthier,
Katrien Timmers, Rudi Dops, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch,
Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Peter Thijs, raadsleden,
Kristien Schoofs, secretaris.

Onderwerp:

Vaststelling toelagereglement op de aanbieding van huisvuil en opheffing van het
gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013
FIN201509ada/251 (01)

Referte:

Agendanummer: 15

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende vaststelling
toelagereglement op de aanbieding van huisvuil;
Gelet op de wijziging van het afvalbeleid in Bilzen vanaf 1 juli 2002 houdende een
doorgedreven gedifferentieerde tarifering voor de aangeboden afvalstoffen;
Gelet op het feit dat het afvalinzamelingssysteem voor incontinente personen nadelige
invloeden kan hebben;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;
Gelet op de wettelijke en decretale bepalingen ter zake;
BESLUIT:
Art. 1

Met ingang van heden wordt het toelagereglement van 17 december 2013 op de
aanbieding van huisvuil opgeheven.

Art. 2

Met ingang van heden en eindigend op 31 december 2019 wordt jaarlijks een
toelage van € 25,00 toegekend onder de vorm van een geldelijk bedrag op de
afvalrekening van de betrokkene aan:
– referentiepersonen die incontinent zijn of waarvan één van de gezinsleden
incontinent is,
– referentiepersonen die stomapatiënt zijn of waarvan één van de gezinsleden
stomapatiënt is.

Art. 3

De toelage moet aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en
schepenen vóór 31 december van het betreffende jaar:
– incontinentiepatiënten met een forfaitaire tussenkomst van het ziekenfonds
moeten een bewijs van het ziekenfonds indienen,
– incontinentiepatiënten zonder forfaitaire tussenkomst moeten een
doktersbriefje en de nodige aankoopbewijzen van het incontinentiemateriaal
(gespreid over het jaar van de aanvraag) indienen,
– stomapatiënten moeten een doktersbriefje indienen.

Art. 4

Een afschrift van deze beslissing wordt, in toepassing van artikel 253 § 1 – 3° van
het gemeentedecreet van 15 juli 2005, overgemaakt aan de provinciegouverneur.

Namens de gemeenteraad,
(get.) Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

(get.) Wouter Raskin
voorzitter
Voor eensluidend afschrift,

Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

Wouter Raskin
voorzitter

