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GEMEENTE SCHILDE 
 
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 
 

Vergadering van de gemeenteraad d.d. 16/12/2013 
 
Aanwezig: 
H. Bellens voorzitter 
D. Bauwens,  burgemeester 
S. Dietvorst, P. Mendonck, L. Struyf, K. Krekels, A. Fierens, L. Scholiers,  schepenen 
D. Mariën, Y. Avontroodt, M. Dillen, O. Verhulst, M. Van Alphen, W. Van Kets, J. 
Verschueren, K. Droessaert, A. Van Oekelen, S. Rubberecht, P. Gielen, G. Van Acker, V. 
Van Genechten, L. Cuppens, S. Callens, A. Laforce-Vergote, S. Van den Heuvel, P. 
Lievens,  raadsleden 
T. Vervisch,  secretaris 
 

  
 
Punt nummer:  27 
 
Onderwerp :  Financiële zaken - Vaststelling tarief gemeentelijke saneringsbijdrage en -

vergoeding voor collectieve sanering. Goedkeuring 
 
 
In openbare vergadering 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet d.d. 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke 
aanwending; 
Gelet op artikel 6bis, § 1 van het decreet d.d. 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor 
menselijke aanwending dat aan elke exploitant van een openbaar saneringsnetwerk de 
verplichting oplegt om het door de exploitant aan haar abonnees geleverde water te saneren; 
Gelet op het feit dat deze saneringsplicht wordt opgelegd met het oog op het behoud van de 
kwaliteit van het geleverde water; 
Gelet op de overeenkomst met Pidpa zoals door de gemeenteraad goedgekeurd d.d. 
23 maart 2009; 
Overwegende dat de bijdrage voor het opvangen en transporteren (BOT) van het van 
abonnees afkomstige afvalwater, bijdrage die Pidpa kan aanrekenen aan haar abonnees, 
uitgedrukt als een tarief per m³ dient vastgesteld te worden;  
Overwegende dat de vergoeding voor eigen waterwinners (VEW) op het grondgebied van de 
gemeente als bijdrage in de kosten voor het opvangen en transporteren van het uit de 
private waterwinning afkomstige afvalwater, door Pidpa kan aangerekend worden en deze 
vergoeding, uitgedrukt als een tarief per m³ dient vastgesteld te worden; 
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Overwegende dat uit de berekeningen die door de gemeente zijn uitgevoerd deze BOT en 
VEW redelijkerwijze kunnen vastgesteld worden zoals in het besluit vermeld; 
Overwegende dat de ontvangen  bijdragen en vergoedingen wettelijk worden aangewend 
voor werkzaamheden inzake het gemeentelijke rioolbeheer; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT 
 
Met 15 stemmen, tegen 9 van dhr. D. Mariën, mevr. Y. Avontroodt, dhr. O. Verhulst, mevr. 
M. Van Alphen, dhr. J. Verschueren, mevr. V. Van Genechten, mevr. L. Cuppens, dhr. S. 
Callens en mevr. M. Dillen. 
 
Artikel 1. De bijdrage voor het opvangen en transporteren (BOT) van het van abonnees 
afkomstige afvalwater op het grondgebied van de gemeente, bijdrage die Pidpa kan 
aanrekenen aan haar abonnees  wordt vanaf 1 januari 2014 vastgesteld op 1,1 maal het 
tarief van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. 
Art. 2. De vergoeding voor eigen waterwinners (VEW) op het grondgebied van de gemeente 
als bijdrage in de kosten voor het opvangen en transporteren van het uit de private 
waterwinning afkomstige afvalwater, vergoeding die Pidpa kan aanrekenen aan de 
gebruikers van een private waterwinning, wordt vanaf 1 januari 2014 vastgesteld op 1,1 maal 
het  tarief van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. 
Art. 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de onverwijlde 
mededeling van dit besluit aan Pidpa. 
 
 
 
Gedaan te Schilde in vergadering datum als boven. 
 
In opdracht: 
 
(get.) T. Vervisch (get.) H. Bellens 
secretaris, voorzitter, 
 
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
 
In opdracht van de voorzitter van de gemeenteraad (Art. 183 bis gemeentedecreet): 
 
 
 
 
Tine Vervisch Dirk Bauwens 
gemeentesecretaris burgemeester 


