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Goedkeuring van aangepast subsidiereglement zwerfvuilacties verenigingen (GR/2020/025)
Voorgeschiedenis
Gelet op het reglement op zwerfvuilacties voor verenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 27 januari 2015;
Motivatie
Overwegende dat de problematiek van het zwerfvuil actueel is;
Overwegende dat verenigingen en scholen die een inspanning willen leveren voor het opruimen van
zwerfvuil langs de straten en in de bossen hiervoor moeten beloond worden;
Overwegende dat wordt voorgesteld hiervoor een subsidiereglement goed te keuren;
Gelet op de grote interesse bij Retiese verenigingen en scholen, tijdens de voorbije jaren, om deel te
nemen aan de zwerfvuilactie;
Overwegende dat het grote aantal deelnemende verenigingen en scholen, een aanpassing van het
bestaande subsidiereglement vereist;
Financiële gevolgen
Overwegende dat in de gemeentelijke meerjarenplanning de nodige kredieten werden voorzien;
Overwegende dat de gemeente materiaal (werkhandschoenen, grijpers, etc.) ter beschikking zal stellen;
BESLUIT
De gemeenteraad keurt het aangepaste subsidiereglement voor de zwerfvuilacties voor verenigingen
goed.
Artikel 1:
Verenigingen en scholen die erkend zijn door het gemeentebestuur van Retie kunnen een
toelage bekomen voor het inzamelen van zwerfvuil. De toelage wordt toegekend onder de voorwaarden
van dit reglement.
Onder zwerfvuil wordt verstaan het afval dat men aantreft in wegbermen, in bossen, langs wandel- en
fietspaden en waterlopen. Sluikstorten worden niet geruimd en worden gemeld aan het gemeentebestuur.
Artikel 2:
De vereniging of school die in aanmerking wil komen voor de betoelaging zoals vermeld in
dit reglement, gaat het engagement aan om deze opruimactie minstens één keer per kalenderjaar te
organiseren. De vereniging of school doet uiterlijk 15 maart van het dienstjaar een aanvraag bij de dienst
omgeving tot het bekomen van een toelage voor het inzamelen van zwerfvuil.
Artikel 3:
De aanvraag van de vereniging of school gebeurt op een formulier dat door het
gemeentebestuur wordt ter beschikking gesteld. Dit formulier bevat volgende gegevens:
-

de datum van de inzameling;

-

het traject waarlangs of perceel waarop zwerfvuil zal ingezameld worden;

-

het vermoedelijk aantal deelnemers aan de actie;

-

de plaats waar het ingezamelde vuil door het gemeentebestuur zal worden opgehaald;

-

het bankrekeningnummer waarop de toelage kan worden gestort.

De trajecten die in aanmerking komen voor subsidie bij opruiming van zwerfvuil, zijn bepaald door het
gemeentebestuur. Indien het aantal deelnemende verenigingen per dienstjaar niet overeenkomt met het
aantal vastgelegde trajecten kan het gemeentebestuur in overleg met de vereniging een ander traject of
andere ophaaldata bepalen, evenwel zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikelen 2 en 9.
Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen zal binnen een termijn van 1 maand en ten
laatste 15 dagen voor de geplande datum van inzameling haar goedkeuring of weigering en eventuele
opmerkingen overmaken aan de aanvrager. Het college van burgemeester en schepenen deelt de
voorwaarden, bepaald in dit reglement, mede aan de aanvrager.
Artikel 5:
De goedkeuring vanwege het college van burgemeester en schepenen houdt niet in dat de
deelnemers van de zwerfvuilopruiming in opdracht of onder toezicht van het gemeentebestuur of zijn
aangestelde handelen.
Artikel 6:
De vereniging of school dient, vooraleer de betoelaging wordt verleend, aan het
gemeentebestuur het bewijs voor te leggen dat zij voor de in dit reglement bedoelde activiteit gedekt zijn
door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden en lichamelijke ongevallen
van de deelnemers.
Alle nodige veiligheidsmaatregelen dienen in acht genomen te worden bij het ruimen van zwerfvuil op de
openbare weg. Het dragen van fluohesjes is verplicht. Er is een verbod om kinderen jonger dan 10 jaar
zwerfvuil te laten ruimen langs de openbare weg.
Artikel 7:
De ingezamelde fracties worden op een door de aanvrager aangeduide plaats gedeponeerd
en zullen daarna door het gemeentebestuur worden opgehaald.
Artikel 8:
Een verslag over de zwerfvuilactie dient door de vereniging te worden opgesteld. Zulk een
verslag bevat minstens volgende gegevens:
-

ingezamelde hoeveelheid zwerfvuil;

-

een verklaring dat de voorwaarden van dit reglement werden nageleefd.

Artikel 9:
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de lengte van het traject. De vergoeding
bedraagt 25 € per kilometer, per jaar en per opruimbeurt langs de openbare weg, waarvan beide kanten
dienen opgeruimd te worden, of per hectare gemeentebos, met een maximum van 500 € per vereniging
en per jaar. Indien absoluut nodig kan het college van burgemeester en schepenen bij uitdrukkelijk besluit
afwijken van dit maximumbedrag.
Artikel 10: De op te ruimen trajecten worden in de mate van het mogelijke gelijkmatig verdeeld over de
deelnemende verenigingen. De lijst met aan de ingeschreven verenigingen toegewezen trajecten en
opruimmomenten wordt jaarlijks door het schepencollege goedgekeurd zodra alle inschrijvingen voor het
desbetreffende kalenderjaar ingediend zijn.
Artikel 11: De toelage wordt betaald na de laatste opruimactie van het kalenderjaar. Indien door de
toezichter werd vastgesteld dat de mate waarin het zwerfvuil werd verwijderd in het aangegeven gebied
ontoereikend is of indien er andere onregelmatigheden konden worden vastgesteld kan het college van
burgemeester en schepenen beslissen tot een beperking van de toelage. De betaling van de subsidie
gebeurt eenmaal per jaar.
Artikel 12: De gemeente betaalt de subsidie uit op voorwaarde dat de voorziene kredieten opgenomen
in het budget zijn goedgekeurd.
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