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Bijeen in openbare zitting 

 

LEEFMILIEU 

 
   14   Goedkeuring van de wijziging van het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring 
van compostvaten, compostbakken en wormenbakken 

De Raad, 

Gelet op het subsidiereglement voor de subsidiëring van compostvaten, 
wormenbakken en compostbakken, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 
1995 en gewijzigd op 3 februari 1998, 4 december 2001, 19 november 2002 en 23 mei 2006; 

Overwegende dat door thuiscompostering de hoeveelheid restafval per inwoner sterk 
kan verminderd worden; dat thuiscompostering dus maximaal ondersteund dient te worden, zowel 
door de uitbouw van de compostmeesterwerking als door de aanbieding van betaalbare 
composteringssystemen aan de gezinnen; 

Overwegende dat de aankoopprijzen voor de compostvaten en compostbakken sterk 
gestegen zijn; dat het bijgevolg aangewezen is om het subsidiebedrag voor de compostvaten en 
compostbakken te verhogen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het gemeentelijk reglement als volgt te wijzigen: 

Gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van compostvaten, wormenbakken en 
compostbakken. 

Artikel 1 

Uitsluitend aan de inwoners van Ingelmunster worden compostvaten, wormenbakken en 
compostbakken te koop aangeboden, die worden besteld bij IVIO. 



Artikel 2 

Het gemeentebestuur verleent een toelage van: 

■ 12,00 euro op de door IVIO vastgestelde verkoopprijs bij de aankoop van een 
compostvat 

■ 20,00 euro op de door IVIO vastgestelde verkoopprijs bij de aankoop van een 
compostbak 

■ 6,50 euro op de door IVIO vastgestelde verkoopprijs bij de aankoop van een 
wormenbak 

Ieder gezin heeft slechts éénmaal recht op deze toelage per soort composteersysteem. Bij aankoop 
van meerdere recipiënten van dezelfde soort per gezin wordt vanaf een tweede recipiënt de 
volledige kostprijs aangerekend. 

Artikel 3 

Gezinnen die een composteersysteem aankopen verbinden zich er toe: 

- De plaats te vermelden waar het composteersysteem wordt geplaatst; 

- De controle van de ambtenaren van de gemeentelijke milieudienst toe te staan; 

- Het composteersysteem niet door te verkopen, te ruilen of af te staan aan een derde, tenzij 
men de volledige kostprijs terugbetaalt aan de gemeente. Dit bedrag moet ook worden 
terugbetaald als men binnen het jaar na de aankoop verhuist naar een andere gemeente. 

Artikel 4 

De gemeentelijke milieudienst wordt belast met de organisatie van de verdeling van de 
composteersystemen. 
 

Namens de Gemeenteraad, 

In opdracht, 

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse (get.) Jean-Pierre De Clercq 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 04 september 2008 
 

 
 

 

 

 
 
 


