Gemeentebestuur 8750 Wingene
Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
Zitting van 28 februari 2000
Aanwezig :

H . Verkest. Burgemeester-Voorzitter,
W. Yde, iìL4&4ei LOegieetei D. Cannoot en H. Kerckhove, schepenen.
R. Behaegel. H. Ctaeys. A. Vancauwenberghe.
W. Vermeersch, M. Vanoverschelde,
M. Vandeweghe, K. Vande Walle, R. Persyn, -t,
K. Deladder. U ~ y s T.
, Verbeke,
&Dewe&
en C. Ouissens, raadsleden.
Chris De Meulemeester, gemeentesecretaris

e,

18.

Vaststelling van een nieuw gemeentelijk subsidiereglement voor milieu- en
natuuracties door erkende gemeentelijke jeugdverenigingen, en dit ter
vervanging van de vroeger vastgestelde subsidiereglementeringen inzake
papierophaling.
De Gemeenteraad,
in openbare vergadering,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 13/10/1992, 04/05/1993 en 17/02/1997
houdende goedkeuring van een subsidiereglement voor het inzamelen van papier en
karton door jeugdverenigingen;
Oveiwegende dat de intercommunale IVRO in samenwerking met Fost Plus een vierwelcelijlcse inzameling van papier en karton huis-aan-huis organiseert op het grondgebied
van de gemeente, dat deze dienen te gebeuren door erkende ophalers;
Overwegende dat de betoelaging van verenigingen voor het inzamelen van papier en
karton bijgevolg overbodig geworden is;
Gelet op de noodzaak om via het voorkomen en opruimen van zwerfvuil de reinheid en
de leefbaarheid van de gemeente te bevorderen;
Overwegeilde dat een extra inzet van de jeugdverenigingen om het milieu net te houden
dient beloond;
Oveiwegende dat ook andere milieu- en natuurgerichte acties door jeugdverenigingen een
bijdrage leveren tot de algemene levenskwaliteit binnen de gemeente en de bevolking
stimuleert tot milieubewustzijn;
Gelet op het advies terzake van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur;
Op voorstel van het college;
Na beraadslaging, met 18-ja-stemmen, geen neen-stemmen en geen onthoudingen;

BESLUIT :
Artikel 1.
De geineenteraadsbeslissingen d.d. 13/10/'92, 04/05/'93 en 17/02/'97 houdende
goedkeuring van een subsidiereglement inzake papierophaling door jeugdverenigingen in
te trekken.

Artikel 2.
Over te gaan tot de vaststelling van een gemeentelijk subsidiereglement voor milieu- ei1
natuuracties door erkende gemeentelijke jeugdverenigingen luidende als volgt :
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Gemeentelijk subsidiereglement voor milieu- en natuuracties door erkende geiiieeiitelijlce
jeugdverenigingen :
HOOFDSTUK 1 : DEFINITIES EN AFBAKENING

1.l. Biimen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting,
wil het gemeentebestuur met dit reglement een toelage voorzien voor projecten die
de gemeentelijke milieu- en natuurwaarde verhogen
1.2. Komen voor betoelaging in aanmerking :
acties die de reinheid van de gemeente bevorderen : acties die op liet openbaar
domein plaatsvinden en die bijdragen tot de netheid van de gemeente
milieugerichte acties en milieugerichte sensibiliseringsacties : acties die aanzetten
tot milieubewustzijn
natuurgerichte acties en natuurgerichte sensibiliseringsacties : acties die een
meerwaarde geven aan de algemene natuurkwaliteit in de gemeente
Alle acties moeten plaatsvinden op het gemeentelijk grondgebied.
1.3. De bedoelde subsidie kan enkel aangevraagd worden door de erkende Wingeilse
jeugdverenigingen. Een aanvraag is slechts ontvankelijlc wanneer alle vereiste
gegevens ter beschikking zijn van het College van Burgemeester en Schepenen.
HOOFDSTUK 2 : BETOELAGING VOOR DE ACTIE
2.1. Het college van Burgemeester en Schepenen beslist, op advies van het dagelijks
bestuur van de Gemeentelijke Adviesraad voor milieu en natuur, ovei
ontvankelijkheid van ingediende milieu- en natuurprojecten.
2.2. Een vereniging kan maximaal 2 projecten per jaar indienen
Zwerfvuilacties en milieu- of natuurgerichte acties :
De basistoelage bedraagt 10.000 Fr. per project. Voor het bekomen van de
basistoelage voor acties die de reinheid van de gemeente bevorderen, milieugerichte
en natuurgerichte acties dient er een inzet van minstens 100 manuren veiwezenlijkt
te worden. Dergelijke projecten die een grotere omvang en inzet beogen lc~~nnen
door het CBS worden aanvaard binnen de perken van de voorziene kredieteil. De
vergoeding per manuur voor deze aanvullende toelage wordt bepaald op 90 Fr. per
manuur.
Milieu- of iiartiurgcriclite s r n s i b i l i s e r i n g s ~:
Een milieu- of n.atuiirgerichte sensibiliseriiigsac~ickun beruelangd
- \vordcii ~ i o c i i .
maximum 150 % van de effectieve kosten die het project met zich meebrengt tot een
maximum van 20.000 Fr. Milieu- of natuurgerichte investeringen worden sleclits
voor 50% procent betoelaagd met een maximum van 10.000 Fr. Wanneer deze
investeringen gekoppeld worden aan een sensibiliseringsactie dan kan de toelage
nooit meer dan 20.000 Fr. bedragen.
2.3. Het college van Burgemeester en Schepenen kan bijkomende voorwaarden opleggeli
omtrent een ingediend project.
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HOOFDSTUK 3 : ALGEMENE BEPALINGEN
3.1. Het project dient ingediend te worden t.a.v het college van Burgemeester en
Schepenen op een daartoe bestemd formulier, te verkrijgen bij de milieudienst x i y ~
...".
gemeente Wingene
3.2. De aanvragen dienen uiterlijk ingediend tegen l februari voor het werkjaar
waarbinnen de organisatoren een project willen opstarten. Voor het huidig werkjaar
wordt 1 juli als einddatum gehanteerd. Het aanvraagformulier dient samen met
ever~tuelebijlagen ingediend op de milieudienst van de gemeente Wingene.
3.3. Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen de maand over de
ontvankelijkheid van het voorgesteld project.
3.4. liet college van burgemeester en schepenen kan zelf milieugerichte enlof
ilatuurgerichte projecten ontwikkelen, waarbij voor de uitvoering beroep gedaan
wordt op één of meerdere erkende jeugdvereniging.
HOOFDSTUK 4 : RICHTLIJNEN VOOR DIVERSE PROJECTEN
4.1. acties die de reinheid van de gemeente bevorderen :
De praktische organisatie van de acties die de reinheid van de gemeente
bevorderen wordt bepaald en dient uitgevoerd volgens de door het
gemeentebestuur uitgewerkte en opgelegde richtlijnen.
De zwerfvuilopruimacties moeten zo selectief mogelijk gebeuren, meer bepaald
dat minstens het glas en de PMD-fractie gescheiden worden van de restfractie
Het ingezameld zwerfvuil moet in recipiënten ingezameld worden die door het
gemeentebestuur ter beschikking gesteld worden.
De opkuisactie dient zich uit te strekken over een belangrijk deel van het
grondgebied; de keuze en afbakening ervan gebeurt in overleg met het
gemeentebestuur.
Projecten die in samenwerkingsverband georganiseerd worden, worden
aangemoedigd en worden per deelnemende organisatie betoelaagd.
Opruimacties op privé-manifestaties komen niet in aanmerking voor subsidie.
De actie zelf gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager

4.2. milieugerichte acties en milieugerichte sensibiliseringsacties :
Een milieugerichte actie of milieugericht sensibiliseringsproject moet de bedoeling
liebben een breder publiek dan de leden van de eigen vereniging te bereiken;
hierdoor wordt tevens de uitstraling van dit project naar de Wingense bevolking
verhoogd.
4.3. natuurgerichte acties en natuurgerichte sensibiliseringsacties
Een natuurgerichte acties of natuurgericht sensibiliseringsproject moet de bedoeling
liebbe11 een breder publiek dan de leden van de eigen vereniging te bereiken,
hierdoor wordt tevens de uitstraling van dit project naar de Wingense bevolking
verhoogd. Deelname aan gemeentelijke initiatieven in het kader van de Dag van de
Natuur komen niet in aanmerking voor subsidie.
HOOFDSTUK 5 :
5.1. Na afloop van een milieu- of natuurproject wordt door de organisatoren een
eindverslag van het project bij de milieudienst ingediend.

5.2. Controle en evaluatie gebeuren door het dagelijks bestuur van de gemeentelijke
adviesraad voor milieu en natuur, zoals omschreven in Hfdst. 2.1. van dit reglement.
Voornoemd dagelijks bestuur brengt advies uit aan het College van Burgemeester en
Schepenen. Op basis hiervan beslist het college van Burgemeester en Schepeney - ..,.
over bet al dan niet toekennen van de subsidie.
Het door het gemeentebestuur toegekende bedrag wordt op het in de aanvraag
vermeld rekeningnummer overgeschreven.
5.3. Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de Gemeenteraad.
Artikel 3.
Afschrift wordt toegestuurd aan de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen,
Provinciaal Administratief Centruin, Domein Bouverbos, Koning Leopold 111-laan 41,
8200 Brugge.
Aldus vastgesteld in zitting van 28 februari 2000
Namens de gemeenteraad,
De secretaris,
get. Chris De Meulemeester

De burgemeester-voorzitter1_
~ e tHendrik
.
Verltest

Aanpassing en coördinatie vnn het gemeentelijk subsidiereglement voor
milieu- en natuuracties voor erkende gemeentelijke jeugdverenigingen - omzetting naar euro.

Het COLLEGE van BURGEMEESTER & SCHEPENEN
Zitting van 11 december 2001
Aanwezig : H. Verkest, Burgemeester-voorzitter,
W. Yde, H. Kerckhove, D. Cannoot, M. Wyho en G. Behaegel, Schepenen
en Chris De Meulemeester, Gemeentesecretaris
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2001 houdende vaste regeling voor de
omzetting naar euro van gemeentelijke toelagen en tarieven met ingaiig van O1 januari 2002;
Overwegende dat voor de omzetting naar euro wordt besloten het bedrag in BEF te delen door 40
zodat opnieuw afgeronde getallen worden bekomen;
Overwegende dat de gemeentelijke toelage voor de aanleg van kleine landscliapseleiiieiiteii als
volgt wordt omgezet naar euro en van toepassing is vanaf 01 januari 2002.
Omzetting van de gemeentelijke toelage in euro

Zwei.fvu~lactiesen ~nilicii-of iiatii~irrericliteasLi_ :
De basistoelage bedraagt 250,OO euro per project. Voor Iict bckoiiieii \;i11 de bnsisiwl;i;e
voor acties die de reinheid van de gemeente bevorderen, milieugericlite ei1 natuurgerichte
acties dient er een inzet van minstens 100 manuren verwezenlijkt te worden. Dergelijke
projecteii die een grotere omvang en inzet beogen kunnen door het CBS worden aanvaard
binnen de perken van de voorziene kredieten. De vergoeding per inanuur voor deze
aanvullende toelage wordt bepaald op 2,25 euro per manuur.

Milieti- of ~iatuurgericlitesensibiliserinnsacties :
Eeii tnilieu- of iiatuurgerichte se~isibiliseriiigsactiekali betoelaagd worden voor maximutn
150 % van de effectieve kosteti die het project met zich meebrengt tot een maximum van
500,OO euro. Milieu- of natuurgerichte investeringen worden slechts voor 50% procent
betoelaagd met eeii maximum van 250,OO euro. Wanneer deze investeringen gekoppeld--.--wordeii aan een sensibiliseringsactie dan kan de toelage nooit meer dan 500,OO euro.
bedragen.
Namens het college,
Zitting van 11 december 2001.
De secretaris,

De burgemeester-voorzitter,

-

Hendrik Verkest

