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Textielinzameling: aanpassing uniform gemeentelijk politiereglement. (GR/2021/039)
Voorgeschiedenis
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het handhavingstraject aangaande
textielinzameling en keurt dit goed in de zitting van 6 april 2021.
Juridische grond
Gelet op de nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikels 119, 119bis en 135, §2;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid op de artikels 2, 40 en 41;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (hierna het Materialendecreet genoemd), inzonderheid afdeling 3 van hoofdstuk 3, artikel
26 tot en met artikel 28;
Gelet op het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (hierna het
VLAREMA genoemd) en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2003 houdende de beheersoverdracht aan
de intergemeentelijke vereniging IOK Afvalbeheer voor de activiteiten inzake afvalbeheer, zoals verwoord
in artikel 4 van de statuten van IOK Afvalbeheer;
Feiten en context
Overwegende dat op grond van deze beheersoverdracht IOK Afvalbeheer dient te worden geconsulteerd
alvorens de gemeente toelating kan verlenen aan een private inzamelaar om textiel in te zamelen op het
grondgebied van de gemeente;
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk afval tot een
minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen conform artikel 4.3.1 van het
VLAREMA;
Overwegende dat prioriteit dient te worden verleend aan afvalvoorkoming en hergebruik van afvalstoffen;
Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval maximaal selectief dient te worden
ingezameld met het oog op optimale verwerking;
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met haar gemeentelijke zorgplicht, zoals bepaald in
artikel 26 van het Materialendecreet, het niet aanbieden van huisvuil via de gemeentelijke inzamelkanalen
en bijgevolg ontwijkgedrag (zoals sluikstorten, sluikstoken, afvaltoerisme naar buurgemeenten,
afvaltoerisme naar de werkgever …) maximaal wil voorkomen;
Overwegende dat er een marktbevraging betreffende textielinzameling werd georganiseerd door IOK
Afvalbeheer, waarin de aangesloten steden en gemeenten de keuze hadden tussen twee
inzamelscenario’s, namelijk:
1. De huis-aan-huis inzameling van textiel in combinatie met de inzameling van textiel op het
recyclagepark;

2. De huis-aan-huis inzameling van textiel in combinatie met de inzameling van textiel op het
recyclagepark en de inzameling van textiel via straatcontainers;
Overwegende dat de gemeente Retie heeft geopteerd voor het tweede scenario, waarbij de huis-aan-huis
inzameling van textiel viermaal per jaar plaatsvindt en 6 textielcontainers verdeeld over 4 clusters worden
geplaatst. De textielcontainers zullen worden geplaatst op de volgende plaatsen:
-

3 textielcontainers op Laarstraat

-

1 textielcontainer op Vossekot Geenend

-

1 textielcontainer op Boogstraat 69

-

1 textielcontainer op Kerkplein Schoonbroek

Overwegende dat op basis van deze marktbevraging een Europese openbare gunningsprocedure werd
gestart voor de inzameling, herbestemming en verwerking van textiel in de gemeenten van het
werkingsgebied van IOK Afvalbeheer. Overwegende dat deze opdracht op 21 februari 2020 als volgt werd
gegund:
-

Perceel 1: huis-aan-huis regio noord: vzw SW WEB

-

Perceel 2: huis-aan-huis regio zuid: De Kringwinkel Zuiderkempen

-

Perceel 3: textielcontainers openbaar domein regio noord: Curitas NV

-

Perceel 4: textielcontainers openbaar domein regio zuid: Curitas NV

-

Perceel 5: textielcontainers recyclageparken regio noord: VICT

-

Perceel 6: textielcontainers recyclageparken regio zuid: VICT

Overwegende dat op grond van deze gunning de huis-aan-huis textielinzameling in de gemeente Retie
exclusief is voorbehouden aan de vzw SW WEB, het plaatsen van textielcontainers op het openbaar
domein is voorbehouden aan Curitas NV en de inzameling van textiel op het recyclagepark exclusief is
voorbehouden aan VICT.
BESLUIT
Enig artikel:
Artikel 50 van hoofdstuk 2, deel 10 – selectieve inzameling van textiel en herbruikbare goederen,
afzonderlijk deel D: gemeente Retie van het UGP Politiezone Kempen Noord-Oost te vervangen door
hetgeen volgt:
Artikel 50
§1. Het textiel wordt ingezameld volgens de resultaten van de door IOK Afvalbeheer uitgevoerde
marktbevraging, wat inhoudt dat het textiel wordt ingezameld in de containers die verspreid staan
opgesteld op het openbaar domein, op het recyclagepark en viermaal per jaar, op de data vermeld op de
ophaalkalender huis-aan-huis langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht.
§2. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van geregistreerde
inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen en die toelating hebben van het college van
burgemeester en schepenen, waarmee ze een overeenkomst hebben afgesloten, zijn gemachtigd om
huis-aan-huisinzamelingen te organiseren of om textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar domein
als op privéterrein toegankelijk voor het publiek.
§ 3. Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel.
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