
Zitting Gemeenteraad 18/12/2019
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, L. Landuyt, G. Galle, C. Niville, 
D. De Poortere, S. Van den Bossche, L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, 
M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, raadsleden;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: H. Dierendonck, schepen;

K. Claeys-Goemaere, B. Ryckewaert, A. Goethaels, raadsleden;

14. Hervaststelling verkoopprijs PMD-zakken - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;

Overwegende dat de gemeente Middelkerke vennoot is van de Intercommunale voor vuilverwijdering 
en –verwerking voor Oostende en Ommeland (I.V.O.O.);

Gelet op de statuten van de I.V.O.O., inzonderheid  artikel 3 met betrekking tot het doel van de 
vereniging, en artikel 10 wat de huisvuilophalingen betreft;

Overwegende dat er met de aangesloten gemeenten een consensus werd bereikt over het ophalen 
van het PMD-afval in plastieken zakken en meer bepaald inzake uniformiteit, verkoopprijs, wijze van 
verdeling en verwerking van het boni op de verkoopprijs;

Overwegende de beslissing van de gemeenteraad dd. 27/03/1996 (16) - Intercommunale regeling 
verkoop PMD-zakken - waarin onder artikel 3 de verplichte verkoopprijs van 5 Bef. en de brutowinst 
van de detailverdeler van 1 Bef. per zak werd goedgekeurd;

Overwegende dat na omzetting in EUR de verkoopprijs voor de burger per zak 0,12 EUR (per rol van 
20 zakken 2,48 EUR) bedroeg;

Overwegende dat de wetgever vanaf 01/12/2019 afrondingsregels invoerde;

Gezien er een retributie in de prijs vervat zit dient de verkoopprijs van de PMD-zakken door alle 
betrokken gemeenteraden goedgekeurd te worden;

Overwegende de aankoop 0,05 EUR/zak bedraagt;

Overwegende dat een retributie van 0,06 EUR/zak wordt voorzien;

Overwegende de beslissing van de Raad van Bestuur van het I.V.O.O. dd. 22/10/2019 waarbij 
voorgesteld wordt om de prijs per PMD-zak vast te stellen op 0,11 EUR/zak voor verkooppunten en 
0,15 EUR/zak voor de burger;

Beslist: 



Artikel 1: 

Er wordt ingestemd met de hervaststelling van de verkoopprijs van PMD-zakken op 0,11 EUR/zak 
voor verkooppunten en 0,15 EUR/zak voor de burger.

Artikel 2: 

Afschrift van dit besluit wordt aan alle betrokkenen overgemaakt.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad.

Getekend op origineel door de algemeen directeur wnd., Jurgen Vergauwe en de voorzitter, Tom 
Dedecker.

de algemeen directeur wnd. de voorzitter

Jurgen Vergauwe Tom Dedecker
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