Gemeentelijke subsidieverlening / Afvalpreventie /
Premie voor de aanleg vaste composthoop.
De Raad: in openbare zitting;
Overwegende dat momenteel een groot deel van het huishoudelijk restafval bestaat uit groenten -,
fruit- en tuinafval;
Overwegende dat dit groenten-, fruit- en tuinafval via thuiscomposteren uit de restafvalzak verwijderd
kan worden, wat een kostenbesparing betekent voor de gemeente en de huisgezinnen;
Overwegende dat daarom het Schepencollege het thuiscomposteren wil stimuleren door het verlenen
van een gemeentelijke premie voor de aanleg van een vaste composthoop; inwoners die niet over de
nodige plaats beschikken om een vaste composthoop op te richten kunnen een compostvat aankopen
op het containerpark;
Gelet op het gunstig advies van de milieuraad dd. 16 juni 2003;
Overwegende de motivatie van de hier voorgestelde beslissing binnen het milieujaarprogramma 2004;
Overwegende dat deze subsidies opgenomen werden in de begroting van 2004;
Gelet op het uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007;
Gelet op art. 177 van de Nieuwe Gemeentewet;

Besluit:
Art. 1 Met ingang van 1 januari 2004 verleent de gemeente een éénmalige premie voor de aanleg van
een vaste composthoop.

Art. 2 Toekenningsvoorwaarden voor de premie:
§1. De vaste composthoop bestaat uit minimum 4 betonnen hoekpalen en 7 betonplaten en wordt
gebouwd volgens een plan die aan elke aanvrager bezorgd wordt. De minimumafmetingen zijn:
breedte 100cm, lengte 200cm en hoogte 100cm.
§2. Het betreft een nieuwe nog aan te leggen constructie die enkel gebruikt zal worden om groenten-,
fruit- en tuinafval te composteren.
§3. Een voor eensluidend verklaard afschrift van de facturen dient door de aanvrager te worden
voorgelegd.
Art. 3 Premiebedrag:
De premie voor de aanleg van de vaste composthoop bedraagt 100 €. De premie kan de helft van de
bewezen kosten niet overschrijden.
Art. 4 Aanvraag tot premie:
De aanvraag tot het bekomen van een premie wordt ingediend voor de aanleg van de vaste
composthoop. Het gemeentebestuur stelt de aanvrager een aanvraagformulier ter beschikking; er

dient hierbij tevens een plan bijgevoegd te worden waarop de ligging van de aan te leggen vaste
composthoop op het perceel aangeduid is.

Art. 5 Oprichting van een vaste composthoop:
Na de aanvraag tot premie dient de aanvrager 2 weken te wachten met het oprichten van de vaste
composthoop zodoende dat er voorafgaandelijk controle uitgevoerd kan worden door de Milieudienst.

Art. 6 Controle:
Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de premie, zal de gemeente zich ervan vergewissen dat
aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is.
Op basis van een plaatsbezoek door de milieudienst wordt de aanleg van de vaste composthoop
gecontroleerd.
Wanneer blijkt dat de aanvrager de voorwaarden niet nageleefd heeft, dan zal de premie niet
uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen
door te voeren om alsnog voor de toelage in aanmerking te komen.
Art. 7 De premie wordt slechts éénmalig aan een huisgezin toegekend.

Art. 8 Onderhavige beslissing wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de voogdijoverheid volgens
artikel 28 en 29 van het decreet van 28/04/93 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest
van het administratief toezicht op de gemeenten.

