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Agenda:

1. Goedkeuren verslag vorige zitting
-

Geen opmerkingen

2. IMOG
Uiteenzetting door Koen Delie (Imog).
-

Filip Lainez: Is er sinds het inzetten van camera's reeds een daling van sluikstorten in de
omgeving van glas- en kledingcontainers merkbaar? Koen Delie: het is nog altijd zo dat
meer camera’s resulteren in meer geregistreerde overtredingen. We moeten nog meer
inzetten in het sensibiliseren van de burger en duidelijk maken dat een overtreding
beboet kan worden.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Patrick Claerhout: wat met het recycleren van de zonnepanelen? Koen Delie: momenteel
worden zonnepanelen beschouwt als elektrisch materiaal. De actieve stof van een kapot
zonnepaneel heeft nog een economische waarde. In feite moet Recupel dit gratis
terugnemen. Francis Pattyn: Zonnepanelen hebben inderdaad nog economische waarde
en dit wordt door sommige partijen gratis afgehaald.
Kathleen Duchi: Hoe zit het met de verkoop van de huisvuilzakken. Is er meer of minder
omzet door de prijsstijging van de huisvuilzakken? Koen Delie: De beleidsdoelstelling is
om minder omzet (minder huisvuil) te genereren door de stijging van de prijs. Momenteel
echter daalt de omzet niet en is er een stijgende thuisconsumptie (oa door het vele
thuiswerk). De extra opbrengst wordt gebruikt om de flankerende maatregelen vorm te
geven (bv gratis 500 kg groenafval).
Kathleen Duchi: Is er een zicht op de verkoop van het soort huisvuilzak? In feite is het
financieel interessanter om een kleine zak te kopen. Koen Delie: Imog is voorstander van
kleine zakken waardoor mensen selectiever worden.
Kathleen Duchi: wat met de toekomstige bijdragen van de stad aan Imog? Koen Delie:
we zitten eigenlijk reeds in een goedkope regio en bv ook onze huisvuilzakken zijn nog
goedkoop in vergelijking met andere steden en gemeenten. Daarnaast zetten we ook
steeds meer in op de flankerende maatregelen waardoor de kans bestaat dat het in de
toekomst allemaal wat duurder wordt.
Koen Opsomer: ik dacht dat de aansluiting op het warmtenet nu enkel mogelijk was voor
openbare gebouwen. Kan het bv dat ook een niet gemeentelijke school aangesloten
wordt? Koen Delie: IMOG levert tot aan de perceelsgrens en oordeelt niet over wie er
aangesloten kan worden. Tijs Naert: in principe kan dit al met de nodige aanpassingen
aan de stookketels etc…
Alain Top: Klopt het dat Fost Plus een bijdrage geeft mbt sensibileren, recyclage,
sorteren, mooimaker…? Koen Delie: er zijn twee soorten bijdragen:
•
Bijdrage aan de intercommunales mbt communicatie. Imog gebruikt dit voor de
ophaalkalender. Het is een bijdrage van 27 cent per inwoner.
•
Daarnaast is er mooimakers. Dit is een samenwerking tussen OVAM, Fost Plus en de
VVSG. Het gaat om 9 miljoen euro voor Vlaanderen. Als lokale speler kunnen we hier
aanvragen doen voor bepaalde acties: bv vuilnisbakkenplan, operatie proper,
opruimactie... Imog heeft vorig jaar 83.000 EUR van Vlaanderen naar onze regio
kunnen halen.
Alain Top: we stellen vast dat veel van ons zwerfafval uit blikjes bestaat en het eigenlijk
de taak is van Fost Plus om die blikjes op te halen. Koen Delie: de VVSG en lokale
besturen zijn meer en meer voorstander om een soort van statiegeld in te voeren op
blikjes. Het standpunt van Fost Plus op vandaag is dat ze niet het reguliere beleid van
het lokale bestuur willen bekostigen. De VVSG is echter steeds al voorstander geweest
om de werkelijke kost van deze schoonmaak door te rekenen aan Fost Plus (zo’n 29 euro
per inwoner/jaar). Fostplus houdt hier zeer sterk de boot af (grote extra kost voor hen).
Er is tegenwoordig hierin wel evolutie en druk van hogere overheden om meer te laten
dragen door Fost Plus.
Carlo Daelman: Momenteel staan er soms nogal lange wachtrijen aan het recyclagepark.
Zijn er plannen om de werking van het recyclagepark efficiënter te laten verlopen? Koen
Delie: er zijn heel ruime openingsuren maar blijkbaar komen mensen steeds op dezelfde
momenten. Er moet gepoogd worden om dit toch nog wat meer te kunnen spreiden.
Daarnaast wordt er gekeken om de ingang te wijzigen en de verkeersdoorstroming in het
park beter te maken (herplaatsen en belijnen).
Carlo Daelman: ik stel vast dat het intergemeentelijke nog niet steeds is gekend bij de
parkmedewerkers. Koen Delie: de cijfers tonen aan dat steeds meer mensen naar een
ander park gaan in een naburige gemeente. We noteren wel dat we nog meer moeten
inzetten in het bewustzijn bij de parkmedewerker zelf.
Kathleen Duchi: het sorteercentrum is weggevallen. Er werkten 39 personen in en
niemand is ontslagen. Zijn die mensen allemaal ergens anders aan de slag? Koen Delie:

er werden examens uitgeschreven voor andere functies in de organisatie maar niet
iedereen is hierop ingegaan. Niet iedereen is dus gebleven (er zijn er die zelf ontslag
hebben genomen en er zijn er die afgevloeid zijn via het sociaal plan). Eigenlijk zijn er
maar een 11 tal medewerkers gebleven.

3. Fluvius
Uiteenzetting door Joost Bruneel en Tom Dehouck (Fluvius).
Warmte:
-

Patrick Claerhout: De aansluitingskosten op het warmtenet zijn soms het dubbele van de
normale kosten omdat bouwpromotoren blijkbaar zelf hun prijs mogen bepalen. Joost
Bruneel: Fluvius heeft standaardprijzen voor een aansluiting maar weet natuurlijk niet
wat de verkavelaar doorrekend. Sommige verkavelaars willen niet aansluiten daar ze van
mening zijn dat de kost te hoog is. De aansluiting op zich is steeds meer dan een
aardgasaansluiting maar men moet steeds naar de totale kostprijs kijken. Zo is er bv de
gaswandketel die dan wegvalt. Het is wel zo dat individuele woningen niet aangesloten
zullen worden omdat dit een te grote installatie vergt voor die ene woning. De
standaardprijzen van Fluvius zullen ons nog bezorgd worden.

-

Francis Pattyn: Misschien moet er een betere communicatie komen tussen
grondgebiedzaken en Fluvius ivm nieuwe mogelijkheden bij verkavelingen. Carlo
Daelman neemt dit mee.

Riolering:
-

Geen vragen

Decentrale productie:
-

Stefan Himpens: hoe scoren we hier in vergelijking met de andere gemeenten? Joost
Bruneel: We hebben niet direct de cijfers maar we zullen het opvolgen en doorgeven.

Laadpalen:
-

-

Patrick Claerhout: In Hulste zijn laadpalen enkel beschikbaar voor deelwagens. Wat met
privégebruik van de wagens. Kan de stekker uit om privé te worden gebruikt? Joost
Bruneel: dit is niet mogelijk. Tijs Naert: we evalueren hoeveel deelwagens er per
deelgemeente nodig zijn om dan eventueel deelwagens weg te nemen of laadpalen bij te
zetten. Joost Bruneel: er zijn ook systemen waarbij er een bericht wordt gestuurd indien
de auto opgeladen is of er een max tijd is van bv 2 uur. Dit om te vermijden dat wagens
blijven staan en de plaats blijven innemen nadat ze volladen zijn.
Thomas Guillemyn: ik stel vast dat er in Stasegem maar één laadpaal is voor de twee
deelwagens en dus niet voor particulieren kunnen worden gebruikt. Tijs Naert: er werd
intussen een tweede paal geplaatst.

Digitale meter:
-

Syndictus:

Inge Bossuyt: hoe lang kan je nog weigeren om de digitale meter te plaatsen? Joost
Bruneel: Op vandaag laten we de mensen met zonnepanelen buiten scope en
digitaliseren we niet tot er meer zekerheid is vanuit Vlaanderen. Francis Pattyn: de meest
gedupeerden zijn de mensen met een warmtepomp en zonnepanelen om hun huis te
verwarmen.

-

Geen vragen

Resultaten 2020:
-

Stefan Himpens: het gasgebruik gaat afnemen, wat met waterstof? Joost Bruneel: we
zijn aan het testen met de combinatie van gas en waterstof. De netten kunnen dit perfect
aan. Tom: Waterstof zal eerder voor industriële toepassingen zijn (nogal duur), biogas
zal meer en meer worden ingevoerd voor particulier gebruik.

-

Stefan Himpens: Welke invloed heeft het capaciteitstarief en de groenestroomcertificaten
(de uitfasering ervan). Van wanneer zullen we de impact zien als eindklant? Joost
Bruneel: qua capaciteitstarief hebben we nog geen volledig beeld van hoe dit zal
samengesteld zal worden. Qua Groenestroom voorspellen we dat we vanaf 2025/2026
het effect zullen zien daar dan de hoogste certificaten (450 EUR) zullen beginnen
wegvallen.

Openbare verlichting:
-

-

-

-

Partrick Claerhout: Hoe wordt de uitrol praktisch uitgewerkt? Straat per straat? Joost
Bruneel: er zijn 2 scenario’s:
o Herstelling: indien geen herstel mogelijk dan is er een vervangtoestel tot er een
nieuwe led wordt geplaatst.
o Verledding: vanuit stad wordt er een masterplan uitgewerkt. Er wordt gewerkt
op kabine niveau.
Partrick Claerhout: wordt het schakelplan ook meegenomen? Joost Bruneel: op iedere
lamp staat een communicatiemodule die we kunnen regelen (kan lamp per lamp maar
we moeten wachten tot de ganse straat is verled om te kunnen regelen).
Kathleen Duchi: hoe zullen de dividenden eruit zien voor de toekomst? Tom Dehouck: de
dividenden staan onder druk vanuit de VREG. Volgens de eerste prognoses zou het
dividend ongeveer halveren maar we doen er alles aan om dit tegen te houden en dit
voor de gemeenten zo min mogelijk voelbaar te maken. We kunnen echter niets
garanderen en het zal toch vooral van de discussies met de VREG afhangen. Indien er
een impact is zal het vooral vanaf 2023 zijn.
Kathleen Duchi: Wat met de impact op de autofinancieringsmarge van de lokale
besturen? Tom Dehouck: we zijn geen financiële mensen maar zullen het doorgeven en
verduidelijken.

4. Kerkfabrieken
Uiteenzetting door schepen Kathleen Duchi.
-

Geen vragen

5. Varia
-

Geen variapunten.

De zitting wordt afgesloten.

De verslaggever
Filip Hellyn

