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Sociale correctie ophaling huisvuil naar aanleiding van de invoering van
diftar.
De OCMW-raad,
RECHTSGROND:
Het reglement op de sociale correctie voor huisvuilzakken werd goedgekeurd in de OCMW-raad van
20.01.2020.
AANLEIDING:
De invoering van het diftar systeem op 01.04.2021.
Het huidige reglement waarbij rechthebbende inwoners jaarlijks restafvalzakken kunnen ontvangen
naargelang het netto belastbaar inkomen en de gezinssamenstelling.
MOTIVERING:
Indien inwoners recht hebben op gratis restafvalzakken, wordt het bedrag van 30 € (1 rol van 20 grote
restafvalzakken) vanaf 01.04.2021 op de diftarrekening gestort.
Voor personen met een blijvende incontinentie kan 18 € gestort worden op basis van een
doktersattest.
Igean zal 3 keer per jaar een overzicht van de gezinnen in Aartselaar aan het OCMW bezorgen
teneinde afspraken te maken over rechtstreekse betaling vanuit het OCMW.
Inwoners die het voorschotbedrag voor 31.03.2021 niet kunnen betalen aan Igean, kunnen na sociaal
onderzoek en beslissing Bijzonder Comité een éénmalige steun ontvangen.
BESLUIT:
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
De sociale correctie opgenomen in het reglement op de huisvuilzakken, goedgekeurd in de OCMW
Raad van 20.01.2020, als volgt toe te passen in diftar-systeem vanaf 01.02.2021:
1. Indien inwoners recht hebben op gratis restafvalzakken, wordt het bedrag van € 30 (1 rol van 20
grote restafvalzakken) vanaf 01.02.2021 op de diftarrekening gestort;
2. Voor personen met een blijvende incontinentie kan € 18 gestort worden op basis van een
doktersattest;
3. Een eenmalige tussenkomst in de opstartkosten van diftar na een sociaal en financieel verslag van
de maatschappelijk werkers en de goedkeuring door het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan de financiële dienst.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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