MILIEURAAD

Subsidiereglement zwerfvuilacties
Milieuraad Oudenaarde
Artikel 1.- Omschrijving
De erkende verenigingen en scholen die een werking hebben op het grondgebied van de stad kunnen een subsidie
bekomen voor het opruimen van zwerfvuil onder de voorwaarden van dit reglement. Hiertoe wordt een
adoptieovereenkomst afgesloten.
Opruimacties na privé-manifestaties of op private terreinen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
Art. 2.- Wat wordt onder zwerfvuil verstaan
Onder zwerfvuil verstaat men het afval dat aangetroffen wordt op openbaar domein (bermen, voetpaden, oevers,
parkten, groenzones, open ruimten, enz.)
Artikel 3.-Voorwerp en procedure
Het stadsbestuur van Oudenaarde stelt een knelpuntenlijst ter beschikking waarop de bermen en open ruimten
aangeduid staan die in aanmerking komen voor adoptie (tracés van een 2 km lengte). De geïnteresseerde
vereniging of school adopteert minstens één van deze locaties. Zij kan ook zelf locaties voordragen, doch deze
dienen door het stadsbestuur aanvaard te worden om voor subsidiëring in aanmerking te komen.
Tijdens het werkjaar van de overeenkomst dienen twee zwerfvuilacties op de geadopteerde locatie(s)
georganiseerd te worden. Eén actie wordt georganiseerd in het voorjaar (maart-april) en één in het najaar
(oktober/november).
De aanvraag dient ten laatste ingediend te worden tegen 15 maart bij het secretariaat van de Milieuraad, p.a.
Milieudienst, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde – milieu@oudenaarde.be.
Minstens 14 dagen vóór het voeren van de zwerfvuilactie dient de vereniging de Milieudienst hiervan op de hoogte
te brengen via het subsidieaanvraagformulier zodat de stadsdiensten tijdig het gevraagde materiaal kunnen ter
beschikking stellen en onmiddellijk na de actie controle ter plaatse kunnen uitvoeren.
De vereniging stelt een deelnemerslijst op met naam, adres en leeftijd van de deelnemers en bezorgt deze aan de
Milieudienst bij het inleveren van het ontleende materiaal. Om veiligheidsredenen mogen geen kinderen zonder
begeleiding van volwassenen deelnemen aan een zwerfvuilactie die wordt georganiseerd door een erkende
vereniging.
Artikel 4.- Bedrag van de subsidie
Er wordt een subsidie verleend van 150 euro per jaar per erkende vereniging indien voldaan wordt aan alle
voorwaarden van dit reglement. De Milieuraad beslist over de toekenning van de subsidie binnen de perken van
haar financiële middelen.
Wanneer het ingezamelde zwerfvuil selectief wordt ingezameld, wordt per inzamelactie een supplement van 50
euro toegekend.
Artikel 5. Voorwaarden en tegemoetkomingen
Er dient minimum 1 knelpunt aangepakt te worden.
De vereniging dient voor de activiteit zelf in te staan voor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor
schade aan derden en lichamelijke ongevallen van de deelnemers.
Indien gewenst, kan de stad volgende materialen ter beschikking stellen:
- wegwerphandschoenen (max 50 paar)
- werkhandschoenen (max. 25 paar)
- afvalinzamelzakken
- grijptangen (max. 25 stuks)
- fluo-hesjes (max. 25 stuks)
- 120 l rolcontainer (max. 2 stuks)
Deze materialen worden binnen de week na de zwerfvuilinzamelactie terugbezorgd aan de Milieudienst.
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Het ingezameld afval wordt door de vereniging op bepaalde plaatsen verzameld in overleg met de Milieudienst.
Deze plaatsen worden onmiddellijk na de inzamelactie opgelijst en aan de Milieudienst bezorgd. De technische
dienst van de stad haalt het gegroepeerde afval binnen een zo kort mogelijke tijd op.
Voor het bekomen van een supplementaire subsidie van 50 euro voor selectieve inzameling moet het ingezamelde
afval minstens uitgesplitst zijn in volgende fracties:
- metalen
- glas
- drankblikjes en plastieken drankflesjes (geen sterk bevuilde of roeste verpakkingen)
- restafval
Artikel 6.- Controle overeenkomst
Onmiddellijk na het uitvoeren van een zwerfvuilactie worden de desbetreffende locaties gecontroleerd door de stad
op de aanwezigheid van zwerfvuil. Tijdens deze controle wordt verwacht dat geen zwerfvuil meer aanwezig is.
Daarnaast wordt ook de correcte sortering gecontroleerd. Bij onvoldoende selectieve inzameling wordt enkel de
basissubsidie uitgekeerd.
Artikel 7.- Duur van de overeenkomst
De overeenkomst geldt voor één jaar.
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Milieuraad
p.a. Milieudienst
Tussenmuren 17

MILIEURAAD

9700

OUDENAARDE

Adoptieovereenkomst zwerfvuilacties
Ondergetekende,
Naam en voornaam verantwoordelijke:
Adres:
Telefoon:
e-mail:
Gegevens vereniging/school:
Naam :
Adres:
Rekeningnummer :
Verklaart volgende locatie(s) te willen adopteren voor het organiseren van zwerfvuilacties:

Mijn organisatie verbindt er zich toe op deze locatie(s) 1 maal in het voorjaar (maart-april) en 1 maal in het najaar
(oktober-november) alle zwerfvuil op te ruimen. De zwerfvuilactie zal telkens minimum 14 dagen vooraf via het
subsidieaanvraagformulier aan de Milieudienst kenbaar worden gemaakt.

Voor de organisatie
Handtekening

Voor de Milieuraad
Handtekening

Naam ondertekenaar

Naam ondertekenaar
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Milieuraad
p.a. Milieudienst
Tussenmuren 17

MILIEURAAD

9700

OUDENAARDE

Aanvraagformulier voor het bekomen van een subsidie voor zwerfvuilacties
(telkens in te dienen minimum 14 dagen vóór de zwerfvuilactie)
Naam en voornaam verantwoordelijke:
Adres:
Telefoon:
e-mail:
Gegevens vereniging/school:
Naam :
Adres:
Rekeningnummer :
Datum zwerfvuilactie

Locatie(s)

Onze vereniging/school wenst over volgende materialen te kunnen beschikken tijdens de opruimactie:
omschrijving
Fluo-hesjes (max. 25 stuks)
Wegwerphandschoenen (max. 50 paar)
Werkhandschoenen (max. 25 paar)
Grijptangen (max. 25 stuks)
Afvalzakken
Rolcontainer 120 liter (max. 2 stuks)

gewenst aantal:

Deze materialen zullen afgehaald worden op de Milieudienst op …../……/……. en terug ingeleverd worden op
…../…../….. .
De deelnemerslijst wordt ingediend bij het inleveren van het ontleende materiaal.
Datum aanvraag:

Handtekening aanvrager:

Vak bestemd voor de administratie van de Milieuraad
0 De aanvraag wordt volledig goedgekeurd
0 De aanvraag wordt gedeeltelijk goedgekeurd :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bedrag van de toegekende subsidie: ……………… EUR
Datum controle :
….../…../…..
Datum toekenning: ……/…../……
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Deelnemerslijst zwerfvuilactie
NAAM

Datum: …../…../…..
ADRES

LEEFTIJD
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