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Onderwerp :Subsidiereglement ter ondersteuning van MOS-acties (Milieuzorg Op
School) van de Alkense scholen.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD.

Cemeente Alken

OPENBARE ZITTING VAN 30 SEPTEMBER 2OO4
Aanwezig : Hendrik Verbrugge, burgemeester; Andrea Achten, Danny
Hasevoets, Gerard Goris, Frank Deloffer, Erik Geladé, schepenen; Edgard Martens,
Luc Motmans, Magda Hanssen, Flor Ory, René Timmermans, Marc Rego, Paul
Driesen, Marcel Daniëls, Andres Lesire, Armand Gos, Benny Vreven, Anita
Reekmans, Gentil Baptist, raadsleden; Wim Thomas, secretaris
Afwezig : Daniëlle Cremers, Kris Uitdebroeks, raadsleden;
De oemeenteraad
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat de gemeente werkt aan een duurzaam beleid
Overwegende dat de scholen hierbij een belangrijke rol kunnen spelen
Overwegende dat de gemeente door de ondeftekening van de
samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Regering zich verbindt tot het
stimuleren van een duurzaam beleid bij de doelgroep "scholen";
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
om de overeenkomst Milieuzorg Op School, in samenwerking met de provincie
Limburg en de Vlaamse Overheid, te ondertekenen en waarbij de gemeente zich
engageert om de MOS-werking in de gemeente te ondersteunen;
Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 14-09-2004
Met 19 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;

Besluit.
Aftikel 1:
Binnen de daaftoe op de begroting goedgekeurde voorziene kredieten zal het
gemeentebestuur een subsidie verlenen aan scholen die hebben ingetekend in het
MOS-project van de Vlaamse overheid. Alléén de vestiging van een basisschool
gelegen op het grondgebied van Alken komt voor de subsidie in aanmerking.
Artikel 2:
De scholen moeten de MOS-milieubeleidsovereenkomst ondertekend hebben en
moeten beschikken over een MOS-werkgroep zoals voorgelegd in de MOShandleiding,
Artikel 3:
De gemeentelijke subsidie bedraagt L25,-€ forfaitair per school en € 1,5- per
leerling. Het aantal leerlingen wordt gebaseerd op het aantal leerlingen op 1
januari van het lopende werkjaar. Voor scholen met een vestiging buiten de
gemeente Alken tellen alleen de vestiging en het aantal leerlingen van school
gelegen op het grondgebied van Alken.
Artikel 4:
De subsidieaanvraag dient te worden gericht aan het CBS vóór 31 december van
het lopende werkjaar en bevat volgende stavingstukken: de samenstelling van de
MOS-werkgroep van de school, een bondige omschrijving van het project en een
factuur van de gedane kosten.
Artikel 5:
De betaalde subsidie bedraagt nooit meer dan het bedrag van de gedane kosten,
Artikel 6:
Onderhavig subsidiereglement is geldig tot zolang het MOS-project van de Vlaamse
overheid loopt.

Namens de oemeenteraad
De secretaris
(get.) Wim Thomas

De bu rgemeeste r-voorzitter
(get.) Hendrik Verbrugge
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