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Uittreksel uit de notulen 
van de Gemeenteraad

Zitting van 30 juni 2022

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad,
Vander Meeren Luc, Burgemeester,
Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Fonteyne Kurt, Schepenen,
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, 
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Maes Marie, 
De Wulf Nico, Baert Leen, Dirk Lelieur, Raadsleden,
Buysschaert An, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Van Tieghem Maarten, Schepen,
Van De Populiere Marleen, Raadslid

Afwezig: 

12. ALGEMENE FINANCIERING Belastingen/fiscale aangelegenheden. 
Aanpassing van het retributiereglement van 19 december 2019 betreffende de 
gemeentelijke retributie op de afgifte van PMD-zakken.
Juridische grondslag
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41.

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2019 betreffende de gemeentelijke retributie op de 
afgifte PMD-zakken voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025.

Feiten en context
Het huidige retributiereglement op de afgifte van PMD-zakken stelt dat de zakken enkel op het 
gemeentehuis en op het recyclagepark kunnen bekomen worden.

Voorgesteld wordt om ook aan de lokale handelaars de mogelijkheid te bieden om deze zakken te 
verkopen, tegen dezelfde kostprijs zoals verkocht op het gemeentehuis en recyclagepark.

Het is aangewezen om het retributiereglement in die zin aan te passen.

Financiële aspecten
De inkomsten worden geregistreerd onder jaarbudgetrekening GBB/0309-01/7000420/GEMEENTE/
CBS/IP-GEEN van het meerjarenplan 2020-2025.

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen

Art.1. De gemeenteraad beslist om het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 betreffende de 
gemeentelijke retributie op de afgifte van PMD-zakken aan te passen als volgt: 

 Er wordt een artikel 1bis ingevoerd:
“De PMD-zakken kunnen aangekocht worden op de dienst burgerzaken van het 
gemeentehuis en op het recyclagepark, tijdens de openingsuren, en bij lokale handelaars. 
Handelaars gevestigd in Wortegem-Petegem kunnen daartoe de machtiging bekomen bij 
het college van burgemeester en schepenen. De lijst van gemachtigde handelaars zal 
vermeld worden op de gemeentelijke website.” 

 Het artikel 2 wordt vervangen door:
“De betaling bij aankoop op het gemeentehuis of op het recyclagepark gebeurt contant.
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De lokale handelaars kunnen de PMD-zakken bestemd voor doorverkoop enkel aankopen 
op de dienst burgerzaken na afspraak. De betaling gebeurt contant tegen ontvangstbewijs.

De lokale handelaars zijn verplicht om de PMD-zakken te verkopen tegen de kostprijs zoals 
vastgesteld in artikel 1. Bij wijziging van het tarief worden zij schriftelijk op de hoogte 
gebracht.”

 Het artikel 3 wordt geschrapt.

Art.2. De aanpassing wordt van kracht met ingang van heden. De andere bepalingen van het 
gemeenteraadbesluit van 19 december 2019 blijven onverminderd gelden.

Namens de gemeenteraad,

De Algemeen directeur De Voorzitter gemeenteraad,

get. Buysschaert An get. Desloovere Koen

Voor eensluidend afschrift,

De Algemeen directeur, De Voorzitter gemeenteraad

Buysschaert An. Desloovere Koen.
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