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Recyclageparken Lievegem i.h.k.v. Covid-19 - opschaling: goedkeuring
Bevoegd lid
Tony Vermeire, burgemeester
Gerrit Van Brabandt, schepen
Regelgeving
De nieuwe gemeentewet, artikel 135 § 2, 5°
Het decreet lokaal bestuur, artikel 56.
Het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie van het beheer van de crisis coronavirus COVID-19.
Beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 17 maart 2020 omtrent Coronavirus: versterkte
maatregelen
het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken.
het ministerieel besluit van 13 april 2020 houdende wijziging MB 23.03.2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 maart 2020 houdende
beslissingen omtrent Coronavirus - federale en bijkomende maatregelen - weerslag en uitwerking
op gemeentelijke vlak.
Omzendbrief VR2020/OMG betreffende de dienstverlening rond afvalinzameling in geval van
verminderde personeelsbezetting wegens de coronacrisis van 17 maart 2020.
Omzendbrief VR 2020/OMG betreffende de richtlijnen voor het heropenen van de recyclageparken
van 31 maart 2020.

Feiten en motivering
De Vlaamse Regering heeft op 17 maart beslist om met onmiddellijke ingang alle recyclageparken
te sluiten omwille van de Covid-19 crisis. IVM heeft onmiddellijk de nodige stappen genomen en
de recyclageparken gesloten.
Op 31 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering beslist dat de recyclageparken onder voorwaarden
opnieuw mogen geopend worden. De gemeenten en intercommunales mogen zelf beslissen hoe
ze dit gaan aanpakken en welke afvalstoffen ze zullen inzamelen.
Op 7 april 2020 besliste het college in overleg met IVM om de recyclageparken te heropenen voor
groenafval. Hierbij werd extra personeel ingezet : per park 1 arbeider van infrastructuur en 1
parkeertoezichter van de firma Indigo.
De afgelopen week is gebleken dat de afvoer van het afval naar de recyclageparken op een
gecontroleerde manier gebeurt waarbij alle COVID-19-maatregelen gerespecteerd worden.
Er zijn aanvragen om ander afval dan groenafval naar de recyclageparken te kunnen brengen vb
bij het ontruimen van de woonruimtes van overledenen.
Op 9 april 2020 ontving de gemeente de instemmming van IVM om de recyclageparken op te
schalen vanaf 15 april 2020 onder volgende voorwaarden:
- inzameling van alle fracties met uitzondering van asbest, AEEA, batterijen en textiel. Omdat de
beschermingsmaterialen elders moeten ingezet worden (asbest) of omdat er geen afvoer
gegarandeerd is (AEEA, batterijen en textiel).
- een beperkt aantal voertuigen tegelijk toelaten op de parken.
- geen verkoop van artikels
- geen gratis compost
- personeelsbezetting: 2 personeelsleden IVM + 1 personeelslid infrastructuur + 1
parkeertoezichter van de firma Indigo.
Het team omgeving geeft gunstig advies voor de opschaling van de recyclageparken, mits de
communicatie dat het bezoek aan de recyclageparken moet beperkt worden tot de hoogstnodige
afvoer van afval. Dit is nog geen normalisatie van de werking van de recyclageparken. Dagelijkse
evaluatie is noodzakelijk. Lange files moeten vermeden worden.
Financiële impact
De uitgave voor de parkeercontrole door de firma Indigo is voorzien in het meerjarenplan 20202025 onder 2020/GBB-WEGEN/0220-00/6139999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN voor een bedrag
van 45.000 euro. Dit budget zal nu deels aangewend worden voor toezicht op de recyclageparken
i.p.v. parkeercontrole. De kostprijs voor 1 week toezicht op de recyclageparken (78 u aan 26,50
euro/u) wordt geraamd op 2.067 euro + verplaatsingskosten. De vaste maandelijkse vergoeding
voor het parkeertoezicht bedraagt 2.516,14 euro per maand. In functie van de lengte van de
periode waarop het parkeertoezicht geschorst wordt, kunnen de kosten van het toezicht op de
recyclageparken gedekt worden door het wegvallen van deze vaste maandelijkse vergoeding.
Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de opschaling van de recyclageparken vanaf
woensdag 15 april 2020 goed.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepen bevestigt dat de voorwaarden van IVM in verband met
de hulp door het personeel van team infrastructuur en de parkeertoezichters zullen voldaan
worden.
Artikel 3
Het college verlengt de opdracht van de firma Indigo bij de opschaling van de recyclageparken van
14.04.2020 tem 18.04.2020, volgens de voorwaarden van de offerte van 03.04.2020. Dit betekent
dat er per recyclagepark gedurende de openingsuren één personeelslid van de firma Indigo
aanwezig zal zijn om toezichtstaken uit te voeren. De kostprijs voor deze opdracht wordt deels
gedekt door het wegvallen van de vaste maandelijkse vergoeding die aan deze firma wordt
gegeven voor het toezicht op het kort parkeren.

Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website en via de sociale media.
Dit besluit wordt opgestuurd naar team communicatie, team infrastructuur, team onthaal, team
financiën en IVM.
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