Provincie
Limburg

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van : 28 oktober 1999
Arrondissement
Hasselt
Aanwezig:
Jozef Beuls, burgemeester-voorzitter;
Veerle Vangeneugden-Remans, MonaHoho-Gregoor, Martinus Hermans, Mathieu
Gemeente
Meuwissen, schepenen;
Zutendaal
Harie Beerts, Jef Geurts, Hendrik Vanherf, Marie-Thérèse Peeters, Jan Schreurs, Matty
Coninx, Mario Vanroy, Rozette Reyskens, en
Marc Vanhengel, gemeentesecretaris
Afwezig: Raymond Thijs, Angela Flere en Romain Gerits, raadsleden.
Raadslid Dirk Smits komt op de vergadering binnen bij punt 16.

Subsidiereglement : opruimaktie zwerfvuil in gemeentebossen en op openbaar domein.
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de gemeente Zutendaal over het
gemeentelijk milieu- en natuurbeleid 1997-1999, het zogenaamde milieuconvenant, goedgekeurd in
de gemeenteraadszitting van 23 december 1996;
Gelet op de subovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de gemeente Zutendaal met betrekking
tot de optie 9 “Actie Vlaanderen proper”;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 november 1990, gewijzigd door het gemeenteraadsbesluit
van 17 maart 1993, waarbij aan verenigingen een toelage werd toegekend voor het selectief ophalen
van oud papier en karton;
Overwegende dat de marktprijzen van het oud papier en de reorganisatie van het ophalen ervan
dermate gewijzigd zijn dat deze reglementering best wordt opgeheven;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat er een alternatief geboden wordt voor het sensibiliserende
karakter van de papierslag;
Overwegende dat het gemeentebestuur met haar nieuw subsidievoorstel de netheid en het
milieubewustzijn in de gemeente wil stimuleren;
BESLUIT:
Het reglement “Toelage aan verenigingen voor het ophalen van oud papier en karton” wordt
opgeheven en vervangen door onderhavig reglement ‘Toelage aan verenigingen voor het houden van
opruimacties”.
ART.1.- Verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad kunnen toelage bekomen voor
het
organiseren van opruimacties onder de voorwaarden zoals vervat in de volgende artikelen.
ART.2.- Een subsidie wordt enkel toegekend aan die verenigingen waarvan:
 Het lokaal/zaal en de omgeving ervan er netjes bijliggen
 Het eigen afval en het afval dat geproduceerd wordt bij een activiteit die ze organiseren
correct
gesorteerd wordt.
Hierbij dient er steeds duidelijk aandacht te zijn voor afvalpreventie en afvalsensibilisering.

ART.3.- De opruimacties moeten gerealiseerd worden in de gemeente Zutendaal.
ART.4.- In aanmerking komen opruimacties in o.m. natuurgebieden, bossen, langs wandel-, fiets- en
wegen voor voertuigen… De verenigingen en het gemeentebestuur kunnen bijkomende
voorstellen doen waarop de verenigingen dan kunnen inspelen.
ART.5.- De aanmelding van een opruimactie gebeurt minstens een maand voor aanvang schriftelijk bij
de gemeentelijke milieudienst, die deze dan onderzoekt en adviseert en gelijktijdig een
voorstel van toe te kennen subsidie aan het schepencollege overmaakt.
ART.6.- De toelage wordt als volgt vastgesteld:
 800 frank per opgeruimde kilometer wegberm
 500 frank per opgeruimde hectare bos, natuurgebied of ander terrein
Voor andere, in dit toelagereglement niet-voorziene gevallen, wordt door het gemeentebestuur
in samenspraak met de verenigingen, een aparte toelage uitgewerkt.
ART.7.- De controle op het terrein na de opruimactie gebeurt door de milieudienst of een andere
afgevaardigde van het gemeentebestuur. Op basis van deze controle adviseert de bevoegde
dienst tot eventuele uitbetaling.
ART.8.- De uitgaven zijn voorzien op artikel 640/332 02 van de begroting van het lopende dienstjaar.
ART.9.- Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van dit reglement.
ART.10.-Het reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad.

Gedaan in voormelde zitting
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
Op bevel:
de secretaris
w.g.) M. VANHENGEL

de voorzitter
w.g.) J. BEULS
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