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Onderwerp : Subsidie voor herbruikbare luiers en herbruikbaar
incontinentiemateriaal
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING VAN 25 OKTOBER 2007
Aanwezig : Hendrik Verbrugge, burgemeester-voorzitter; Anita
Reekmans, Andrea Achten, Igor Philtjens, Frank Deloffer, Armand Gos, Magda
Hanssen, schepenen; Danny Hasevoets, Marc Rego, Marcel Daniëls, Hilde Bollen,
Paul Dirickx, Heidi Voordeckers, Alex Dubois, Herbert Debout, Martine Croes,
raadsleden; Marc Blokken,secretaris, wnd.
Afwezig : Flor Ory, Andres Lesire, Marc Penxten, Peter Wygaerts, Ingrid
Carlier, Sara Gilissen, raadsleden;
De gemeenteraad
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op artikel 117, 119, 119
bis en 135;
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het
beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot
vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer
(VLAREA) en zijn wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 2002 tot
vaststelling van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2005 houdende
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest en
de gemeente Alken – milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling 2005 – 2007;
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is
het ontstaan van afvalstoffen tot een minimum te beperken en het afval maximaal
selectief in te zamelen;
Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan
afvalvoorkoming en hergebruik van afvalstoffen;
Overwegende dat het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003
– 2007 het gebruik van herbruikbare luiers wil stimuleren;
Overwegende dat per kind over de gehele luierperiode meer dan een ton
restafval aan wegwerpluiers wordt geproduceerd;
Overwegende dat hiernaast ook nog eens incontinentieluiers voor
volwassenen bij het restafval terechtkomen;
Overwegende dat het gebruik van herbruikbare luiers (zowel
incontinentie- als babyluiers) dit restafval kan verminderen;
Overwegende dat de relatieve onbekendheid en de hoge aankoopprijs
van een startpakket voor herbruikbare luiers een aantal mensen afschrikt;
Overwegende dat het daarom aangewezen is om de inwoners, door
middel van een financiële stimulans, aan te zetten tot het gebruik van herbruikbare
luiers;
Met 15 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen;
Besluit.
Artikel 1
Het gemeentebestuur van Alken kan – voor zover de daartoe vereiste kredieten op
de door de gemeenteraad goedgekeurde gemeentebegroting beschikbaar zijn – aan
de ouder(s) van kinderen, tussen 0 en 3 jaar, een premie verlenen voor de
aankoop van herbruikbare luiers. Het kind dient ingeschreven te zijn in het
bevolkingsregister van Alken.
Artikel 2
Het gemeentebestuur van Alken kan – voor zover de daartoe vereiste kredieten op
de door de gemeenteraad goedgekeurde gemeentebegroting beschikbaar zijn – aan
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incontinente inwoners, die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Alken,
een premie verlenen voor de aankoop van herbruikbaar incontinentiemateriaal.
Artikel 3
De premie voor de aankoop van herbruikbare luiers en toebehoren of voor
herbruikbaar incontinentiemateriaal bedraagt de helft van de factuurprijs met een
maximum van €75.
Artikel 4
Per kind van 0 tot 3 jaar kan slechts éénmaal een premie, zoals omschreven in
artikel 1, worden toegekend
Artikel 5
Per persoon kan slechts om de twee jaar een premie, zoals omschreven in artikel 2,
worden toegekend.
Artikel 6
Voor het verkrijgen van de premie, zoals omschreven in artikel 1, vullen de ouders
een aanvraagformulier in. Dit aanvraagformulier is te bekomen op de milieudienst,
Hoogdorpsstraat 38 te Alken. Het formulier dient samen met de originele factuur
van aankoop (op naam) met een bewijs van betaling binnen de 30 dagen na
aankoop van de herbruikbare luiers en toebehoren ingediend te worden bij de
milieudienst.
Artikel 7
Voor het verkrijgen van de premie, zoals omschreven in artikel 2, vult de aankoper
een aanvraagformulier in. Dit aanvraagformulier is te bekomen op de milieudienst,
Hoogdorpsstraat 38 te Alken. Het formulier dient samen met de originele factuur
van aankoop (op naam) met een bewijs van betaling en een medisch attest binnen
de 30 dagen na aankoop van het incontinentiemateriaal ingediend te worden bij de
milieudienst.
Artikel 8
Indien blijkt dat door personen onjuiste gegevens worden verstrekt of indien de
voorwaarden van dit reglement niet strikt worden nageleefd, kan het college van
burgemeester en schepenen de op grond van dit reglement toegekende premie
geheel terugvorderen. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich
het recht om alle wettelijke middelen aan te wenden om de juistheid van de
gegevens te kunnen nagaan.
Artikel 9
Per jaar wordt er maximum het bedrag uitgekeerd dat voorzien is in de
gemeentelijke begroting. De premies worden uitbetaald in chronologische volgorde
van de aanvraag.
Artikel 10
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008.
Artikel 11
Van onderhavig besluit zullen afschriften worden afgeleverd aan:

AMINAL, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen
Namens de gemeenteraad
De secretaris, wnd.
(get.) Marc Blokken

De burgemeester-voorzitter
(get.) Hendrik Verbrugge

Voor eensluidend afschrift
De secretaris

De burgemeester

