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901 - Opdrachthoudende vereniging EcoWerf - Bepaling van de beheersoverdracht
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (Materialendecreet);
Het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA);
Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval;
EcoWerf is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en meer
bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het Decreet
over Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
De beslissing van de raad van bestuur van EcoWerf van 4 november 2020 met het voorstel van
werkwijze en nieuwe lijst met mogelijke beheersoverdrachten;
De statuten van EcoWerf, artikel 3.2;
De beslissing tot verlenging van EcoWerf voor een duur van 18 jaar
Feiten en context
Er wordt sinds de oprichting van EcoWerf gewerkt met een aanstiplijst van activiteiten waarvoor
beheersoverdracht mogelijk is. Als een gemeente beheersoverdracht doet voor een bepaalde
activiteit wil dit zeggen dat:
de gemeente de activiteit overdraagt aan EcoWerf conform de zorgplicht uit artikel 26 van
het Materialendecreet;
-

de gemeente deze activiteit niet meer zelf mag uitvoeren of overdragen aan derden;

-

er tussen EcoWerf en de gemeente zonder btw kan gefactureerd worden.

Met het oog op de verlenging van EcoWerf is de lijst met beheersoverdrachten vereenvoudigd
en toekomstgericht gemaakt.
Alle fracties afzonderlijk opnemen in een beheersoverdracht is niet meer nuttig. De fracties en
hun definities zullen de komende periode immers de nodige evolutie kennen (bijv. extra fracties

1/3

die uit het grofvuil worden gehaald). Op de recyclageparken streven we naar een uniformiteit
van fracties op alle EcoWerf-parken.
Het onderscheid wordt gemaakt tussen een basisdienstverlening per onderdeel (bijv.
afvalpreventie, huis-aan-huisinzameling en uitbating recyclagepark) en een optionele
dienstverlening (bijv. inzameling oude metalen, DifTar-hah en verwerking bermmaaisel). De
basisdienstverlening vormt de fundamenten van een integraal afvalbeleid. Om op alle facetten
van het afvalbeleid te kunnen sturen, worden de gemeenten gestimuleerd om aan deze
activiteiten gezamenlijk deel te nemen. De optionele dienstverlening vormt een aanvulling op
één of meerdere basisdienstverlening(en).
Afvalpreventie en communicatie maken een integraal deel uit van afvalbeheer, in welke vorm
dan ook, en wordt gekoppeld aan één of meerdere basisdienstverleningen die worden
onderschreven door het bestuur.
De afvalfracties die door EcoWerf worden ingezameld (via huis-aan-huis of recyclagepark)
worden steeds via EcoWerf verwerkt. Omgekeerd zal EcoWerf ook fracties verwerken die door
vennoten zelf zijn ingezameld. Door te werken met onderverdelingen behoudt de gemeente de
flexibiliteit om aan bepaalde onderdelen deel te nemen of niet.
Via de optionele activiteiten tracht EcoWerf een ruime dienstverlening aan te bieden aan een zo
concurrentieel mogelijke prijs. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de kringwinkels
waarbij EcoWerf een coördinerende rol opneemt.
Argumentatie
Indien er geen beheersoverdracht is gedaan heeft de gemeente de exclusieve taak
huishoudelijk afval in te zamelen. In principe zouden ijzerhandelaars dus toelating moeten
vragen aan de gemeente en kan de gemeente zelf beslissen of de toelating gegeven wordt.
Hebben deze de toelating niet dan kan de gemeente optreden om hun hierop te wijzen.
Indien er beheersoverdracht gedaan wordt zullen de ijzerboeren geen toelating hebben of
krijgen omdat er via ECOWERF ingezameld wordt. In dit geval blijft het handhavende luik bij de
gemeente zitten.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad keurt in het kader van de verlenging van EcoWerf de lijst met
beheersoverdrachten aan EcoWerf goed.
Nr

Naam

1.

Preventie en communicatie

1.1

Preventie en communicatie

2.

Huis-aan-huis

2.1

Huis-aan-huisinzameling

Pakket

Beheersoverdracht
(X)

basis

X

basis

2.1.1 Inzameling restafval

basis

X

2.1.2 Inzameling gft

basis

X

2.1.3 Inzameling papka

basis

X

2.1.4 Inzameling pmd

basis

X

2.1.5 Inzameling grofvuil

basis

X

2.1.6 Inzameling oude metalen

optioneel X

2.1.7 Inzameling snoeihout

optioneel X

2.2

Verwerking afval huis-aan-huisinzameling

basis

2.3

DifTar huis-aan-huis

optioneel X

2.4

Papka in containers

optioneel

3.

Glas

3.1

inzameling en verwerking glas

basis

X

X
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4.

Recyclagepark

4.1

Uitbating recyclagepark

basis

X

4.2

Verwerking en transporten recyclagepark

basis

X

4.3

DifTar recyclagepark

optioneel

5.

Herbruikbare goederen

5.1

Dienstverlening kringwinkel

optioneel X

5.2

Inzameling textiel

optioneel X

6.

Gemeentelijk afval

6.1

Verwerking bermmaaisel

optioneel

6.2

Verwerking kolkenslib

optioneel X

6.3

Verwerking veegslib

optioneel X

99

Tijdelijk gebruik EcoWerf recyclagepark

99.1 Tijdelijk gebruik EcoWerf recyclagepark

tijdelijk

99.2 Verwerking en transporten afkomstig uit 99.1 tijdelijk
Artikel 2: De gemeenteraad verzoekt de algemene vergadering van EcoWerf om over te gaan
tot een verlenging van EcoWerf.
Artikel 3: De gemeenteraad verwijst naar de uitgebreide visienota in bijlage op grond waarvan
zij beslist het lidmaatschap van de gemeente bij EcoWerf te verlengen (zie punt 2 van de
agenda van de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2021)
Artikel 4: De gemeenteraad beslist om deze beheersoverdrachten te laten ingaan vanaf de
verlenging van EcoWerf op 23 juni 2021.
Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende
vereniging middels het bezorgen van de lijst met beheersoverdrachten.
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