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UITTREKSEL

Voorgeschiedenis
De gemeenteraad keurde op 20 juni 2016 het subsidiereglement voor milieuverengingen goed. 

Feiten en context
• De gemeenteraad stelt jaarlijks een budget beschikbaar dat door het college van burgemeester 

en schepenen verdeeld wordt onder de erkende gemeentelijke milieu-en natuurverenigingen op 
basis van het reglement van 20 juni 2016.

• In 2016 was er een totaalbedrag van 1 350 euro beschikbaar Op basis van het bestaande 
reglement werden aan de vijf verenigingen bedragen uitgekeerd die lagen tussen de 229,49 en 
314,87 euro.

• De gemeentelijke milieuadviesraad heeft in haar vergaderingen van 26 juni en 25 september 
2017 de toepassing van dit subsidiereglement besproken. Ze menen dat toepassing van het 
huidige reglement administratief zeer omslachtig is zowel voor hun als vereniging als voor dienst 
milieu. Het geld wordt in het huidige reglement verdeeld via een basis - en een 
werkingssubsidie. De basissubsidie bedraagt 100 euro per vereniging aangevuld met een 
bedrag in overeenstemming met het aantal leden. Dit is ongeveer 2/3de van de totale 
subsidiepot. Daarnaast is er nog een werkingssubsidie die vorig jaar tussen de 29,49 en 166,09 
euro per vereniging. De bewijslast voor deze werkingssubsidie is echter zeer hoog en complex 
ten overstaan van financiële return. Aldus stelt de milieuraad voor om het reglement aan te 
passen en te streven naar vereenvoudiging. De milieuraad adviseert aldus om het totale bedrag 
forfaitair en evenwaardig te verdelen onder de erkende milieu-en natuurverenigingen. Op basis 
van de cijfers van vorig jaar bekomt elke vereniging dan een bedrag van 270 euro. De 
verenigingen zijn bereid om deze vereenvoudiging solidair te dragen.

• Ook de opmaak van het subsidieaanvraagformulier wordt toegewezen aan het college van 
burgemeester en schepenen zodat er meer flexibel kan gewerkt worden.

Juridische gronden
• Artikel 43 § 3 van het gemeentedecreet

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van het budget.
• Artikel 43 § 14 van het gemeentedecreet

De gemeenteraad is bevoegd voor het inrichten van adviesraden.

Inspraak en advies
Gemeentelijke milieuadviesraad: vergadering van 26 juni en 25 september 2017.
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Argumentatie
• Het college van burgemeester en schepenen besliste op 2 oktober 2017 om de voorgestelde 

aanpassingen ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.
• De financieel beheerder verleende op datum van 3 oktober 2017 zijn visum over de aanpassing.

Financiële gevolgen
Actie 5.1.12.2
Algemene rekening 329
Beleidsveld 6493000
Bedrag
Visum financieel beheerder

1 350,00 euro
ja: 3 oktober 2017 ref. 2017/054

BESLUIT
Stemming:  23 stemmen voor: Dirk Bauwens, Steven Dietvorst, Peter Mendonck, Lieve Struyf, 
Kathleen Krekels, Anke Fierens, Yolande Avontroodt, Marijke Dillen, Olivier Verhulst, Marian Van 
Alphen, Wim Van Kets, Joos Verschueren, Kristof Droessaert, Pascale Gielen, Hendrik Bellens, 
Gerald Van Acker, Valérie Van Genechten, Lynn Cuppens, Annemie Laforce-Vergote, Stefan Van 
den Heuvel, Patrick Lievens, Hans Hanssen en Sebastiaan Rubberecht
Artikel 1. De gemeenteraad geeft met ingang vanaf 17 oktober 2017 haar goedkeuring aan 
onderstaand subsidiereglement voor de erkende gemeentelijk milieuverenigingen:

SUBSIDIEREGLEMENT ERKENDE MILIEUVERENIGINGEN

Het subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve uitbouw van de milieuverenigingen van 
Schilde via een doelgericht subsidiebeleid. Het subsidiebedrag wordt bepaald door de beoordeling 
van de kwaliteitsvolle initiatieven ter bevordering van en het behoud van het milieu. De beoordeling 
gebeurt op basis van een aantal criteria per doelstelling waaraan de milieuvereniging moet voldoen.

Artikel 1. Subsidiëring 
Subsidies voor erkende milieuverenigingen zijn toelagen die enkel kunnen worden toegekend aan 
verenigingen, die door het gemeentebestuur van Schilde werden erkend als milieuvereniging.

Bedragen ter subsidiëring van milieuverenigingen worden jaarlijks goedgekeurd binnen het 
gemeentelijke budget. Deze subsidies kunnen bijgevolg nooit hoger zijn, dan de daarvoor 
goedgekeurde bedragen.

Artikel 2. Toekennen subsidies 
De subsidies voor erkende milieuverenigingen worden toegekend door het college van 
burgemeester en schepenen van Schilde, volgens de regelingen, voorwaarden en bepalingen die in 
dit reglement staan vermeld.
 
Artikel 3. Voorwaarden voor het ontvangen van subsidie
Volgende milieuverenigingen kunnen subsidie ontvangen: 
Een erkende milieuvereniging dewelke een dossier voor behoud van erkenning indient en een 
duurzaam milieu gerelateerd doel nastreeft.
Dit doel moet minstens kaderen onder een van de onderstaand pijlers:

• Beheer 
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De vereniging heeft als doel het behoud, beheer en ontwikkeling van natuurwaarden voor de 
gemeenschap en voor toekomstige generaties. Zij doet dit, door natuurgebieden veilig te stellen, 
in beheer te nemen en verder te ontwikkelen en op te komen voor de ruimtelijke en 
milieucondities voor de duurzame instandhouding en optimale ontwikkeling van deze 
natuurwaarden.

• Beleid
De vereniging wil invloed uitoefenen op het natuurbeleid, zowel op gemeentelijk en provinciaal & 
Vlaamse en nationaal niveau. Zij wil bekomen dat er bij het nemen van beslissingen rekening 
gehouden wordt met natuur en milieu.

• Educatie
De vereniging stelt zich tot doel mensen te vormen. Het is uiteindelijk de bedoeling het 
maatschappelijk draagvlak voor natuur en milieu te vergroten.

• Studie
De vereniging stelt zich tot doel informatie te verzamelen over de toestand en verspreiding van 
soorten en biotopen en stelt deze ter beschikking als basis voor een efficiënt en duurzaam 
natuurbehoud.

Artikel 4. Verdelingssysteem 
Het bedrag dat op het gemeentelijk budget ter beschikking wordt gesteld ter ondersteuning van de 
kwalitatieve werking van de milieuverenigingen wordt evenredig verdeeld onder al de erkende 
gemeentelijke milieuverenigingen.

Artikel 5. Uitbetalingssysteem 
De subsidie voor milieuverenigingen worden uitbetaald in overeenstemming met de wetgeving op de 
overheidsfinanciering. De subsidie kan enkel worden gestort op een bankrekening, op naam van de 
milieuvereniging voor wie de subsidie zijn bedoeld. Enkel subsidiedossiers die binnen de gestelde 
termijn worden ingediend, komen in aanmerking voor uitbetaling.

Artikel 6. Juistheid van de gegevens 
Als onjuiste gegevens worden verstrekt in het subsidiedossier, kan dit een reden zijn voor uitsluiting 
van subsidiëring voor het werkingsjaar waarvoor de subsidie werden toegekend. Reeds uitbetaalde 
subsidies kunnen worden teruggevorderd. Bovendien kan een milieuvereniging worden uitgesloten 
van verdere subsidiëring. Het opleggen van sancties is een bevoegdheid van het college van 
burgemeester en schepenen.

Artikel 7.Bewijsstukken 
Het college van burgemeester en schepenen zal een formulier beschikbaar stellen voor het indienen 
van de subsidieaanvraag.
Bewijsstukken maken integraal deel uit van het subsidiedossier. Dossiers waarvan de correcte 
bewijsstukken ontbreken, worden als onvolledig beschouwd. 

Artikel 8. Termijn en berekeningen 
De erkende  vereniging bezorgt het subsidiedossier met alle gevraagde bewijsstukken voor 
15 november van het betrokken jaar aan de dienst milieu. Het berekenen van de subsidies gebeurt 
door de dienst milieu. Vragen over de filosofie en de structuur van dit reglement kunnen door de 
dienst milieu worden beantwoord.

Artikel 9. Administratieve controle (wet van 14/11/1983 – BS 6/12/1983) 
De wet van 14 november 1983 verplicht een controle op bepaalde toelagen die het 
gemeentebestuur van Schilde uitbetaalt aan de erkende milieuverenigingen. Door het indienen van 
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een subsidiedossier verklaren de  verenigingen dat ze de subsidies, die de gemeente Schilde 
uitbetaalt, zullen aanwenden ter financiering van de werking van de  milieuvereniging. De gemeente 
Schilde kan te allen tijde inzage vragen in de werking van de erkende milieuvereniging. De 
vereniging moet deze gegevens ter beschikking stellen van de gemeente.

Artikel 10. Bezwaarprocedure 
De dienst milieu is het aanspreekpunt bij vragen of opmerkingen over de toepassing van dit 
reglement en de berekening van de subsidies. Schriftelijke bezwaren moeten altijd worden gericht 
aan het college van burgemeester en schepenen, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde. Bezwaren 
moeten binnen de maand na de betaling van de subsidies worden ingediend.
Alle betwistingen worden onderzocht door de milieuraad. Het advies hierover wordt geagendeerd op 
het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 12. Subsidiereglement
Het subsidiereglement gaat in voege vanaf 17 oktober 2017 en vervangt het voorgaande reglement.

Voor eensluidend afschrift

Tine Vervisch Sebastiaan Rubberecht
algemeen directeur voorzitter


