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Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Carine Portois, 
Mathieu Mas: schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche, 
Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Cindy Franssen, 
Mathieu De Cock, Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, 
Folke D'Haeyer, Eva Pycke, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, 
Kristof Meerschaut, Boris Labie, Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge, 
Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes: raadsleden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Sybille De Vos: schepen

Afwezig:

17. Gemeentelijke saneringsbijdrage

De Gemeenteraad, 

Gelet op het decreet dd. 24 december 2004 tot begeleiding van de begroting waarbij aan de 
drinkwatermaatschappijen een saneringsplicht wordt opgelegd voor het door hen geleverde drinkwater. 
De drinkwatermaatschappijen kunnen aan de gemeentelijke saneringsplicht voldoen door een 
overeenkomst te sluiten met de stad, een gemeentebedrijf, een intercommunale of een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband;

Gelet op de overeenkomst afgesloten tussen TMVW (Farys) en de Stad Oudenaarde teneinde aan de 
saneringsplicht te voldoen;

Overwegende dat het aangewezen is om de vervuiler te laten bijdragen in de kosten voor sanering van het 
door hem geproduceerde afvalwater;

Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing dd. 25 november 2019 waarbij de retributie op de gemeentelijke 
saneringsbijdrage voor 2020 werd goedgekeurd;

Overwegende dat niet alle elementen gekend zijn waardoor het niet mogelijk is een absoluut tarief te 
bepalen 

Overwegende dat, net zoals vorige jaren, zowel voor de gemeentelijke saneringsbijdrage als voor de 
gemeentelijke saneringsvergoeding voor 2021 een coëfficiënt wordt toegepast op basis van de huidige 
gemeentelijke saneringsbijdrage, respectievelijk vergoeding, ten opzichte van de huidige 
bovengemeentelijke tariefstructuur, waarin vermoedelijk een indexatie van toepassing zal zijn; 

Overwegende dat voor de grootverbruikers het huidige plafond zoals vorige jaren geïndexeerd wordt met 
2 %;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald Artikel 330;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald Artikel 41;

Besluit: eenparig

Artikel 1: Voor het aanslagjaar 2021 wordt de coëfficiënt voor de gemeentelijke saneringsbijdrage 
bepaald op :

- Huishoudelijk :
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Basistarief : 1,1118

Comforttarief : 1,1118

- Niet-huishoudelijk : 1,1118
Voor de gemeentelijke saneringsvergoeding wordt de coëfficiënt bepaald op :

- Huishoudelijk :
Basistarief : 0,6453

Comforttarief : 0,6453

- Niet-huishoudelijk : 0,6453.

De uiteindelijke gemeentelijke saneringsbijdrage en –vergoeding per m³ zal voor 2021 bepaald worden op 
basis van voormelde coëfficiënt en de nog te bepalen bovenlokale saneringsbijdrage door de Vlaamse 
Regering.

Artikel 2: De gemeentelijke saneringsbijdrage voor groot verbruikers zal maximum € 64.200,00 (excl. 
btw) bedragen.

Artikel 3: Onderhavig reglement betreft aanslagjaar 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen.
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Algemeen directeur, De voorzitter, 
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