PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
GEMEENTE Z E L Z A T E
---------------------------------------------UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE
D.D. 28 FEBRUARI 2011
----------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Patricia De Meyer, raadslid-voorzitter;
Freddy De Vilder, burgemeester;
Marleen Maenhout, Rony Schatteman, Kristof Stevelinck, Kurt Van
Weynsberghe en Luc Verstraeten, schepenen;
Frans Van Acoleyen, Martin Acke, Frank Bruggeman, Dirk Goemaere, Luc
Van Waesberghe, Andréa Wolfaert, Rik Laureys, Geert Asman, Jan De
Beule, Carine van Belleghem, Karl Segers, Jan Coppens, Maureen
Tollenaere, Philiep De Vuyst, Kurt Reynhout en Marc Uyttendaele,
raadsleden;
Willy De Meyer, gemeentesecretaris;
----------------------------------------------------------------------------OPENBARE ZITTING - PUNT 14 – SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANKOOP VAN HERBRUIKBARE
LUIERS
------------------------------------------------------------------------------DE RAAD:
−

Overwegende dat afvalpreventie moet gestimuleerd worden om de hoeveelheid
restafval te beperken;

−

Overwegende dat afvalpreventie een actiepunt is in de
Samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013 die de gemeente heeft afgesloten
met de Vlaamse overheid;

−

Overwegende dat het nieuwe Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 20082015 stelt dat er voor kleinere afvalfracties zoals luiers moet worden
gezorgd voor herbruikbare alternatieven voor het beperken van de groei van de
afvalberg;

−

Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen;

−

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen;

BESLUIT:
In openbare zitting
Met 16 ja-stemmen (P. De Meyer, F. De Vilder, R. Schatteman, K. Stevelinck, K.
Van Weynsberghe, L. Verstraeten, M. Acke, F. Bruggeman, L. Van Waesberghe,
A. Wolfaert, R. Laureys, J. De Beule, C. van Belleghem, J. Coppens, K. Reynhout
en M. Uyttendaele,) tegen 1 neen-stem (M. Maenhout) bij 6 onthoudingen (F. Van
Acoleyen, D. Goemaere, G. Asman, K. Segers, M. Tollenaere en P. De Vuyst)
ARTIKEL 1: - Het hierna vermeld subsidiereglement voor de aankoop van
herbruikbare luiers wordt goedgekeurd:

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANKOOP VAN HERBRUIKBARE LUIERS
Artikel 1:
Binnen de perken van het goedgekeurde budget verleent de gemeente Zelzate
een subsidie voor de aankoop of huur van een pakket herbruikbare luiers
volgens de voorwaarden die in dit reglement worden vastgelegd.
Artikel 2:
Onder herbruikbare luier dient te worden verstaan elke luier, gaande van de
klassieke katoenen luier tot de voorgevormde broekluier, die na gebruik
niet wordt weggegooid maar wordt gewassen en opnieuw gebruikt.
Artikel 3:
Voor de subsidie komen gezinnen en alleenstaanden, wonende in Zelzate, met
kinderen tot drie jaar in aanmerking.

Artikel 4:
De premie is éénmalig per kind en bedraagt 50% van de aankoopprijs met een
maximum van 100 euro.
Artikel 5:
De vader, moeder of wettelijke voogd moet voor het bekomen van de premie
een aanvraag indienen bij de gemeentelijke milieudienst binnen het jaar na
de aankoop of huur van een pakket herbruikbare luiers. De premieaanvraag
gebeurt door middel van het “aanvraagformulier gemeentelijke subsidie
herbruikbare luiers” met daarbij een origineel aankoopbewijs van
herbruikbare luiers met vermelding van de prijs en datum van aankoop of
huur.
Artikel 6:
De aanvragen worden strikt chronologisch in overweging genomen (datum
aanvraag is de datum van ontvangst op de milieudienst).
De milieudienst zal onderzoeken of de aanvraag conform dit reglement in
aanmerking komt. In dat geval zal de premie worden betaald door storting op
de rekening van de aanvrager.
Artikel 7:
Indien blijkt dat door de aanvrager onjuiste gegevens verstrekt worden of
indien de bepalingen van het reglement niet nageleefd worden, wordt de
subsidie niet uitbetaald of kan het college van burgemeester en schepenen
de op grond van dit reglement reeds uitbetaalde subsidie geheel
terugvorderen.
Artikel 8:
Het reglement treedt in werking en heeft betrekking op de aankoop van
luiers vanaf 1 april 2011 en loopt ten einde op 31 maart 2012.
ARTIKEL 2: - Dit besluit zal worden bekend gemaakt op de wijze voorgeschreven
door artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.
ARTIKEL 3: - Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de
gemeentelijke rekendienst en de gemeentelijke milieudienst.
Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
28 februari 2011.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:
(get.) WILLY DE MEYER
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Gemeentesecretaris
Voorzitter
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Zelzate, datum invullen
In opdracht:
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Freddy De Vilder
Burgemeester

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
GEMEENTE ZELZATE

Aanvraagformulier gemeentelijke subsidie herbruikbare luiers
1. Gegevens aanvrager
Naam aanvrager: ………………………………………………………………………
(vader / moeder / voogd)

(1)

Naam kind: ……………………………………………………………………………………
Geboortedatum en –plaats: ……………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………
Email adres: ………………………………………………………………………………
Telefoonnummer/GSM: ……………………………………………………………
Rekeningnummer: ………………………………………………………………………
2. Documenten toe te voegen bij aanvraag:
□ origineel aankoopbewijs van herbruikbare luiers met vermelding van de
factuurprijs en –datum
3. Ondertekening
De aanvrager verklaart het gemeentelijk subsidiereglement voor de aankoop
van herbruikbare luiers, goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 februari
2011, te kennen en de voorwaarden hierin vermeld te aanvaarden.
Datum aanvraag: …………………………………………
Naam en handtekening van de aanvrager: ……………………………………………

(1)Schrappen

wat niet past

