Stad Ninove
Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad
Openbare vergadering
van 26 april 2021
Dirk Vanderpoorten, voorzitter gemeente- en OCMW-raad;
Tania De Jonge, burgemeester;
Katie Coppens, Joost Arents, Wouter Vande Winkel, Marc Torrekens, Alain Triest, Henri Evenepoel,
Veerle Cosyns, schepenen;
Michel Casteur, Annelies Van Den Neucker, Arijs Jan, Vander Elst Stijn, Beeckman Anja,
Paul De Schepper, Lieven Meert, Hassine Wassim, Renaat Raes, Vanbrabant Caroline,
Dany Goessens, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Van Schepdael Stefaan, Femke D'Hondt,
Gerd Rassaerts, Ardans Bavo, Ilse Malfroot, Verdoodt Dirk, Sanne Plancke, Rudy Corijn,
Sophie Tiebergyn, Guy D'haeseleer, De Roose Karolien, gemeenteraadsleden;
Baele Bart, algemeen directeur
16.

Gemeentebelastingen - subsidiereglement sociale correcties i.v.m. het globaal
diftarsysteem - goedkeuring

Motivering
Juridische gronden
Gelet op artikel 173 van de grondwet;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40§3;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2020 houdende aanpassing van de retributies
i.v.m. het globaal diftarsysteem, de verkoop van composteermateriaal en het gebruik van het
recyclagepark;

Feiten en context
Overwegende dat op 7 juni 2021 zal gestart worden met de gewichtsgebonden aanrekening
waardoor het principe “de vervuiler betaalt” zal worden toegepast;
Overwegende dat in dit reglement inwoners die buiten hun wil om meer afval produceren financieel
benadeeld worden zoals jonge gezinnen met kinderen, inwoners die om medische redenen meer
afval produceren;
Overwegende dat het aangewezen is om een extra ondersteuning te geven aan gezinnen met een
laag inkomen;
Overwegende dat dat de stad deze doelgroepen kan ondersteunen door een sociale correctie te
voorzien op de tarieven vermeld in het retributiereglement;
Overwegende dat IlvA voorstelt deze sociale correcties door de stad te laten storten op de
provisierekening bij IlvA van het gezinshoofd waarop de gerechtigde is ingeschreven in het
bevolkingsregister;
Gelet op het voorstel van raadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove) om dit agendapunt in te
trekken;
Overwegende dat dit voorstel met 15 ja-stemmen (Forza Ninove) en 18 nee-stemmen (Open VLD,
Samen, N-VA en het onafhankelijk raadslid) niet wordt aanvaard;
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Financiële gevolgen
Er zijn voldoende kredieten voorzien in de meerjarenplanning, op de algemene rekening 6491000
van het beleidsitem 03000 en de actie 7/1/1, “we faciliteren de inzameling van afvalstoffen en een
duurzaam materialenbeheer”.

Adviezen
Besluit
met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Joost Arents, Wouter
Vande Winkel, Marc Torrekens, Alain Triest, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Michel Casteur,
Annelies Van Den Neucker, Arijs Jan, Vander Elst Stijn, Beeckman Anja, Paul De Schepper, Lieven
Meert, Hassine Wassim, De Roose Karolien)
15 onthoudingen (Renaat Raes, Vanbrabant Caroline, Dany Goessens, Levi Verberckmoes, Hedwig
Steenhout, Van Schepdael Stefaan, Femke D'Hondt, Gerd Rassaerts, Ardans Bavo, Ilse Malfroot,
Verdoodt Dirk, Sanne Plancke, Rudy Corijn, Sophie Tiebergyn, Guy D'haeseleer)
Artikel 1 - Toepassingsgebied
Met ingang van 7 juni 2021 worden tegemoetkomingen toegekend als tussenkomst in de kosten
van de gewichtsgeboden diftar aan gezinnen waarvan ten minste één persoon behoort tot één van
volgende categorieën:
categorie 1
Kinderen die bij de geboorte ingeschreven worden in het bevolkings- of vreemdelingenregister van
de stad Ninove
categorie 2
Personen met chronische incontinentieproblemen, die niet in een residentiële voorziening,
serviceflat, assistentiewoning, ziekenhuis, woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf
verblijven.
categorie 3
Personen met specifiek medische noden zoals nierdialyse, stomapatiënt of gelijkaardige
aandoeningen die zorgen voor aanzienlijk meer restafval, die niet in een residentiële voorziening,
serviceflat, assistentiewoning, ziekenhuis, woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf
verblijven.
categorie 4
Personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de stad Ninove voor zover zij kunnen
aantonen dat zij gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming en genieten van een
inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), een integratietegemoetkoming (IT) of de
inkomensgarantie voor ouderen (IGO).
Artikel 2 – Procedure en bedrag
2.1 – Categorie 1
Voor gezinnen met (een) pasgeboren kind(eren) dat wordt ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van Ninove, crediteert de stad, de IlvA -provisierekening voor diftar van de
referentiepersoon eenmalig met een bedrag van 50 euro per kind.
In uitzondering van artikel 1 zal voor gezinnen met (een) pasgeboren kind(eren) dat is
ingeschreven tussen 1 januari 2021 en 7 juni 2021 in het bevolkings- of vreemdelingenregister van
Ninove, de IlvA -provisierekening voor diftar éénmalig gecrediteerd worden met een bedrag van 50
euro per kind.
De rechthebbende moet geen aanvraag indienen. De stad verzamelt zelf de gegevens en crediteert
de IlvA -provisierekening van de referentiepersoon.
2.2. – Categorie 2
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Voor personen met chronische incontinentieproblemen, die niet in een residentiële voorziening,
serviceflat, assistentiewoning, ziekenhuis, woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf
verblijven, op het moment van aanvragen van de tegemoetkoming, wordt de IlvA -provisierekening
voor diftar van de referentiepersoon éénmaal per jaar gecrediteerd met een bedrag van 75,00
euro.
Om recht te hebben op de tegemoetkoming moet de rechthebbende op het moment van aanvraag
ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Ninove én moet het
daartoe bestemde aanvraagformulier met de nodige bewijsstukken bezorgd worden aan de stad
Ninove, dienst leefmilieu.
2.3. – Categorie 3
Voor personen met specifieke medische noden zoals nierdialyse, stomapatiënt of gelijkaardige
aandoeningen die zorgen voor aanzienlijk meer restafval, en die niet in een residentiële
voorziening, serviceflat, assistentiewoning, ziekenhuis, woonzorgcentrum of centrum voor
kortverblijf verblijven op het moment van aanvragen van de tegemoetkoming, wordt de IlvA provisierekening voor diftar van de referentiepersoon éénmaal per jaar gecrediteerd met een
bedrag van 25,00 euro.
Om recht te hebben op de tegemoetkoming moet de rechthebbende op het moment van aanvraag
ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Ninove én moet het
daartoe bestemde aanvraagformulier met de nodige bewijsstukken bezorgd worden aan de stad
Ninove, dienst leefmilieu.
2.4. - Categorie 4
Voor personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de stad Ninove voor zover zij kunnen
aantonen dat zij gerechtigd zijn op een verhoogde tegemoetkoming en genieten van een
inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), een integratietegemoetkoming (IT) of de
inkomensgarantie voor ouderen (IGO), wordt de IlvA -provisierekening voor diftar van de
referentiepersoon éénmaal per jaar gecrediteerd met een bedrag van 10,00 euro.
De rechthebbende moet geen aanvraag indienen. De stad verzamelt zelf de gegevens van de
personen die op 1 januari van het betrokken jaar zijn ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van de stad Ninove, en crediteert de IlvA -provisierekening van de
referentiepersoon.
Voor 2021 zullen uitzonderlijk de gegevens verzameld worden van de personen die op 7 juni 2021
zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de stad Ninove.
De rechthebbende moet geen aanvraag indienen. De stad verzamelt zelf de gegevens en crediteert
de IlvA -provisierekening van de referentiepersoon.
Artikel 3 – Betaling
De betaling zal verlopen via de IlvA -provisierekening van de referentiepersoon van het kind en/of
de betrokken personen.
De tegemoetkomingen kunnen gecumuleerd worden.
Indien op gelijk welke manier wordt vastgesteld dat de rechthebbende op bedrieglijke wijze de
tegemoetkoming geniet waarop deze niet gerechtigd is volgens de voorwaarden van dit reglement,
wordt de maatregel van ambtswege voor deze ingetrokken en moet het ten onrechte bedrag
worden teruggegeven.

algemeen directeur
Baele Bart

voorzitter gemeente- en OCMW-raad
Dirk Vanderpoorten
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Handtekening(en)
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