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Meulebeke
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van woensdag 08 december 2021
Aanwezig: Dirk Verwilst/ burgemeester
Katrien Seys/ Danny Bossuyt/ Jean-Marie Gunst/ Anneke Dejonghe/
Rik Priem/ schepenen
Rita De Costere/ Amelie Soenens, Kristof Vande Walle/ Bernard De Marez,
Guido Demeyer/ Machteld Vanhee/ Antal Soete, Lieve Germonprez/
Peter D'haeyere, Mouna BelkadL Nele Gelaude/ Marina Duyck,
Peter Raedt, raadsleden
Bert Verdru/ voorzitter gemeenteraad
Britt Schouppe/ algemeen directeur
Verontschuldigd: Benedikt Van Staen, raadslid

5. GEMEENTE - REGLEMENT GRATIS BEDELING HUISVUILZAKKEN 2022 - GOEDKEURING.
DE RAAD/
In openbare zitting vergaderd;
Gelet op artikel 119 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn latere wijzigingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gezien het voorstel om:
1° aan personen die lijden aan chronische incontinentie en aan Stoma-patiënten 20 gratis

gele huisvuilzakken van 60 liter te bedelen;
2° aan iedere onthaalouder/ met kinderopvang van O tot 3 jaar/ op het grondgebied van
Meulebeke/ 20 gratis gele huisvuilzakken van 60 liter te bedelen.

Gelet op het visum van de financieel directeur/ verleend op 17/11/21: GOEDGEKEURD.
DE RAAD BESLIST: Met algemeenheid van stemmen.

Artikel l
Aan personen die lijden aan chronische incontinentie en aan Stoma-patiënten worden
20 gratis gele huisvuilzakken van 60 liter bedeeld.

Hiervoor dient aan volgende voorwaarden voldaan:
a) Medische voorwaarden
Een attest van de behandelende geneesheer waarop vermeld staat dat de betrokkene
lijdt aan chronische incontinentie of een Stoma-patiënt is.

b) Verblijfsvoorwaarden
De aanvrager moet in Meulebeke op l januari 2021 ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters en niet permanent in een ziekenhuis/ rusthuis of verzorgingsinstelling
zjjn opgenomen.

Artikel 2
Aan iedere onthaalouder, met kinderopvang van O tot 3 Jaar, op het grondgebied van
Meulebeke, worden 20 gratis gele huisvuilzakken van 60 liter bedeeld.
Hiervoor dient aan volgende voorwaarden voldaan:
. De aanvrager moet in Meulebeke, op l januari 2021 ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters.
. De aanvrager moet erkend zijn en onder toezicht staan van de dienst Kind en Gezin en
hiervan een attest voorleggen.

Artikel 3
Dit reglement is van kracht vanaf l januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Gedaan te Meulebeke, woensdag 08 december 2021

NAMENS DE GEMEENTERAAD:
De algemeen directeur

De voorzitter gemeenteraad

(g) BrittSchouppe

(g) BertVerdru

Voor eensluidend afschrift:
Meulebeke,
De algemeen directeur

Britt Schouppe
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De burgemeester

Dirk Verwilst

