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Aanpassing reglement 'toelage selectief ophalen van oud papier en karton'

DE GEMEENTERAAD

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

Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;

Gelet op de ministeriële besluiten van 25 juni 2010 en 1 oktober 2010 inzake de beleids- en
beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's en alle latere wijzigingen;

Gelet op het raadsbesluit van 22 december 2011 houdende de vaststelling van een" subsidiereglement
selectief ophalen van oud papier en karton";

Gelet op de overeenkomst die de gemeente heeft gesloten met Limburg.net met betrekking tot een
gegarandeerde tussenkomst voor het selectief afgehaalde oud papier en karton.

Overwegende dat de selectieve ophaling van oud papier en karton en de sensibilisering van de bevolking
over het afvalstoffenprobleem een aanzienlijke bijdrage levert tot het beheersen van het afvalprobleem en
de bevordering van de recyclage en bijgevolg voor betoelaging in aanmerking kan komen.

Overwegende dat het aangewezen is om eenvormigheid in alle subsidiereglementen na te streven;

Overwegende dat in het kader van de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus kredieten binnen
één beleidsdomein kunnen verschoven worden zonder dat een budgetwijziging nodig is en de
bepaling 'binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten' dient aangepast te worden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de uitslag van de stemming;

BESLUIT: eenparig

Artikel 1: Het reglement "Toelage selectief ophalen van oud papier en karton" als volgt vast te
stellen:



Artikel 1: Doel en doelgroep
Er kan een toelage voor het ophalen van oud papier en karton verleend worden aan Bocholter
verenigingen tot een maximum bedrag dat door Limburg.net verstrekt wordt aan de gemeente.

Artikel 2: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de premie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
a. de verenigingen moeten zich ertoe verbinden om in een welbepaalde sector op welbepaalde dagen
oud papier en karton op te halen;
b. de verenigingen verbinden zich er eveneens toe om de plaatselijke bevolking te sensibiliseren voor het
afvalstoffen probleem;
c. de verenigingen sluiten een overeenkomst af met het gemeentebestuur waarin alle modaliteiten i.v.m.
de bepalingen van dit reglement worden vastgelegd. Het model van overeenkomst wordt vastgesteld door
het College van burgemeester en schepenen.

Artikel 3: Uitbetaling
Op basis van de afgeleverde hoeveelheden wordt de toelage door Limburg.net berekend volgens
volgende parameters:
- een basisvergoeding die op het begin van elke kalenderjaar wordt vastgelegd en die gelijk is aan

de gemiddelde ophaalprijs van de privéophaling binnen Limburg.net, verminderd met de kosten
voor het plaatsen van het benodigd aantal containers.
een correctieve vergoeding (in min en plus) gelijk aan 30% van het verschil tussen de papierprijs
en de ophaalkost van de privéophaler.
Deze vergoeding wordt berekend per kwartaal en het resultaat wordt begrensd tussen 50% en
150% van de ophaalprijs.

De toelage wordt uitbetaald zover de componenten beantwoorden aan de bepalingen van de overeen-
komst gesloten tussen de gemeente en de vereniging.

De toelage per vereniging wordt door Limburg.net gestort aan de gemeente, die deze in de niet-
budgettaire boekhouding van de gemeente opneemt, en dezelfde toelage op haar beurt uitkeert aan de
respectievelijke verenigingen.

Artikel 4: Controle en bijzondere bepalingen
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op
ieder ogenblik worden uitgeoefend door een afgevaardigde van het gemeentebestuur of Limburg.net.
Wanneer de ontvanger van de toelage de verplichte verantwoording niet verstrekt, of zich verzet tegen
de uitoefening ter plaatse van controle, is hij/zij krachtens de wet gehouden tot terugbetaling van de
toelage. De toekenning van de toelage kan eveneens worden geschorst wanneer o.m. de vereiste
verantwoording uitblijft.

Het schepencollege beslist over de concrete toepassing van het reglement, alle onvoorziene gevallen
en betwistingen na advies van de administratie en/of Limburg.net.

Artikel 2: Dit reglement in voege te laten treden vanaf heden en alle vorige reglementen en
aanpassingen aan reglementen "selectief ophalen van oud papier en karton" onder welke naam deze
ook vastgesteld werden, op te heffen.

Artikel 3: Afschrift van dit besluit over te maken aan de verantwoordelijke ambtenaar voor milieubeleid,
de financiêle dienst en Limburg.net.
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