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De raad,

20.

Subsidiereslement voor milieu- en natuurverenisinsen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van2}december 2017, meer bepaald artikel 41,2i';
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekennittg e.t op de aanwending
van sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begnp dagelijks
bestuur;
Gelet op het rapport 'Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen' dat werd ontvangen
op 2l maarï 2019, opgesteld door Audit Vlaanderen;
Overwegende dat een interne werkgroep 'uniformiseren subsidiereglementen' werd opgericht om deze
uniformisering voor te bereiden;
Gelet op het feit dat het voorgaand reglement goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 6 okÍober

2014;
Gelet op het feit dat het nieuwe reglement het voorgaande vervangt;
Gelet op het positief advies van de milieuadviesraad, uitgebracht op 28 november 2019;
Overwegende dat in het budget 2020-2025 de nodige budgetten zijn voorzíen onder de volgende actie
GBB-08.5.2 'Toelage aan milieu- en natuurverenigingen';
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven onder de volgende
registratiesleutel 0340-00 I 64930000;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van
Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els
Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants

Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor de toelage aan milieu- en natuurverenigingen als

volgt goed:
Subsidie voor milieu- en natuurverenigingen

cR
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I. ALGEMENE vooR\ryAARDEN
Artikel

1: C)mschri

alsemeen doel

Het gemeentebestuur van Kortenberg kan een milieu- en natuurverenigingen of gebiedsspecifieke
werkgroepen vandeze verenigingen een subsidie toekennen voor het ondersteunen van hun algemene
werking.

Artikel 2: Financierine en toekenning
Het subsidiebudget wordt jaarlijks voorzien in het gemeentelijke budget.

Artikel

3

: Omschriivins doeleroeo

Deze subsidies worden verleend aan gemeentelijke erkende milieu- en natuurverenigingen
gebiedsspecifieke werkgroepen.

of

II. SUBSIDIERING
Artikel4: Procedure
Men kan de subsidies verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

Artikel4$1 - De erkenning van milieu- en natuurverenigingen en hun gebiedsspgcifieke werkgroepen
Om erlend te worden en voor ondersteuning in het kader van dit subsidiereglement in aanmerking te
komen, moet de milieu- of natuurvereniging of de gebiedsspeciÍieke werkgroep voldoen aan het
reglement betreffende de gemeentelijke erkenning van verenigingen.
De erkenningsaanraag moet ingediend worden bij de dienst wije tijd. Pas als de milieu- of
natuurvereniging ofde gebiedsspecifieke werkgroep de erkenningsprocedure heeft afgerond, kan een
werkingssubsidie op basis van dit reglement aangewaagd worden.
Erkende Kortenbergse verenigingen of verenigingen die uitzonderlijk door het college zijn erkend
omwille van hun bovenlokale uitstraling, hun ontstaan in de gemeente of hun uitzonderlijk karakter,
kunnen een werkingssubsidie aanvragen.

Artikel 4$2 - Uitsluiting
Zijn uitgesloten van deze subsidie:
- Overheidsinstellingen;
- Verenigingen die voor dezelfde werking reeds een subsidie ontvangen via een ander
gemeentelijk kanaal;
Verenigingen waarvoor op het budget van de dienst omgeving van de gemeente Kortenberg
een afzonderlijk krediet is voorzien voor de ondersteuning van hun werking;
- Partijpolitieke ofpartijgebonden verenigingen;
- Verenigingen die door de gemeente niet als vereniging erkend zijn;
- Puur commerciële, discriminerende activiteiten, evenals activiteiten die indruisen tegen de
openbare orde en de goede zeden komen niet in aanmerking.
Artikel 4$3 - Aanwaas
Men kan de subsidies verkrijgen door te voldoen aan de hiema omschreven procedure:
- Voor de aanvraag tot subsidiëring gebruikt de aanwager de daartoe bestemde formulieren
(online of offline) en dient ze in bij de gemeente. Het reglement en de aanvraagformulieren
zijn beschikbaar op de gemeentelijke website. De documenten moeten in het Nederlands
worden ingevuld.
- Een werkjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december.
- De termijnen waarbinnen men de subsidieaanwaag kan doen, worden bepaald in het
betreffende reglement: aanvragen dienen ingediend te worden vóór 31 maart van het werkjaar
- Het besluit tot toekenning van de subsidies wordt overgemaakt vóór 30 juni van het werkjaar
aan de aanwager.

-

Binnen de 10 dagen na bekendmaking van de beslissing kan gemotiveerd beroep aangetekend

-

worden bij het college van burgemeester en schepenen.
De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 augustus van het werkjaar.
Elke aanvrager mag per werkjaar maximaal I subsidieaanwaag indienen.

Artikel4$4

-

Onderwerpen die in aanmerking komen voor een werkingssubsidie

Een werkingssubsidie wordt toegekend aan een milieu- of natuurvereniging of de gebiedsspecifieke
werkgroep van een dergelijke vereniging als ondersteuning van activiteiten die betrekking hebben op
de bescherming van het leefmilieu en het natuurbehoud in Kortenberg.
Meer bepaald komen in aanmerking voor subsidiëring, activiteiten die plaatsvinden op het
grondgebied van de gemeente Kortenberg en te maken hebben met:

=
.
-

Rationeelenergiegebruik
Het tegengaan van de klimaatverandering
Integraalwaterbeheer
Duurzaam gebruik van grondstoffen en producten
De reductie van bestrijdingsmiddelen
Afvalpreventie en -inzameling
De bestrijding van luchtverontreiniging
De bestrijding van milieuhinder
De bestrijding van bodemverontreiniging
Het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur

Het natuur- en bosbeheer
De bevordering van de biodiversiteit
Communicatie, sensibilisatie en educatie over bovenstaande thema's.

Artikel4S5 Documenten in te dienen bij de aanwaaq
Voor iedere aanvraagmoeten de volgende documenten, gedateerd en ondertekend, in

1 exemplaar
ingediend worden:
- Een kopie van de statuten of het werkingsreglement van de vereniging bij een eerste aanwaag
of bij een wijziging tên opzichte van een vorige aanvraag
- De balans en rekeningen, alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand
- Een actuele ledenlijst
- Een begroting van ontvangsten en uitgaven van het project in euro uitgedrukt. Bij de begroting
wordt duidelijk melding gemaakt van alle financieringsbronnen
- Voor een project dat over verscheidene jaren loopt wordt een meerjarenplanning ingediend
- Indien voor het project ook bij andere instanties een subsidieaarvraag werd ingediend, wordt
de goedkeuring van de medefinancierende instanties toegevoegd aan het aanvraagdossier. Bij
weigering van medefinanciering wordt het desbetreffende project niet gesubsidieerd door de
gemeente. Eventueel kan een onderdeel van het project, waarbij een inwoner van Kortenberg
is betrokken, gehandhaafd worden

Artikel5: Controle: toetsing
Artikel

5Q

op volledigheid en ontvankelijkheid

I Toetsing op tijdieheid

Aanvragen die worden ingediend na 31 maart komen niet meer in aanmepking voor een subsidie in het
kader van dit reglement
De postdatum of bij onleesbaarheid de datum van ontvangst bij het gemeentebestuur geldt als datum
voor de toetsing.
De aanwager zalhiewan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 5Q2 Toetsing op volledieheid
De aanvraag wordt getoetst op volledigheid.
De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient vóór 31 maaÍt, krijgt schriftelijk de vraag om de
ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet
vervolledigd wordt binnen deze termijn wordt automatisch verwezen naar de indieningstermijn van het
volgende werkjaar. De postdatum ofbij onleesbaarheid de datum van ontvangst van de ontbrekende
documenten bij het gemeentebestuur geldt als datum voor de toetsing.
Hiervan wordt de aanwager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel5Q3 Toetsing op inhoud
De aanwaag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement en wordt vóór de beslissing
over het al of niet toekennen van de subsidie voor advies voorgelegd aan de Milieuadviesraad.
De Milieuadviesraad bezorg! binnen de 30 dagen een schriftelijk advies over de subsidieaanwaagaan
de bevoegde ambtenaar. Dit advies heeft een vertrouwelijk karakter. Subsidieaanwagen waarbij een
directe band bestaat met een lid uit de Milieuadviesraad, worden niet door dit lid geadviseerd. Het
advies wordt dan geformuleerd door de andere leden gezamenlijk.
Bij het uitblijven van een advies van de Milieuadviesraad, wordt het advies als gunstig beschouwd.
Het gemeentebestuur kan van het advies van de Milieuadviesraad gemotiveerd afivijken.

Artikel5$4 Toetsing op krediet
Het subsidiebedrag zal procentueel en evenredig verdeeld worden over de volledig en ontvankelijke
subsidieaanvragen.

Artikel

5Q5 Besluitvormins over de subsidieaanvraae

Het college van burgemeester en schepenen beslist vóór 30 juni of de aanwaag al dan niet in
aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van de subsidie welk subsidiebedrag wordt
toegekend.
De aanvrager zal schriftelijk in kennis gesteld worden van de beslissing.
In toepassing van de wet van 14 november 1983, aangaande de toekenning en aaÍrwending van
subsidies, dient de begunstigde:
- de gemeente toe te laten de echtheid van de gegevens van de subsidieaanwaagte controleren
en hierover verdere inlichtingen in te winnen;
- de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
- de gemeente toe te staan om, eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie
te controleren.
Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het gemeentebestuur overgaan tot het geheel of gedeeltelijk
niet uitbetalen van de subsidie of de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie. Ook kan
ze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten voor het nieuwe jaar.
- De aanwager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

Artikel 5$6 Verantwoording na betalins
Vóór 31 maart van het werkingsjaar volgend op het werkingsjaar van de toekenning van de subsidie,
moeten volgende documenten worden ingediend:
.
een afrekening van ontvangsten en uitgaven van het project
r
het betalingsbewijs (overschrijving, ontvangstbewijs van contant geld) van het

.
r

gesubsidieerde bedrag
werkingsverslag van het project ofprojectjaar.
Voor projecten dient een kopie van alle communicatie toegevoegd te worden.

Artikel 5$7 Vemlichtinsen na de toekennmc
De subsidie mag enkel worden aangewend voor de vereniging waarvoor zewerd aangevraagd.
Wanneer het initiatief om één of andere reden niet kan worden uitgevoerd wordt de gemeente
Kortenberg onmiddellijk ingelicht. Bij een niet-uitvoering van het project wordt de subsidie
teruggestort op de bankrekening van de gemeente Kortenberg. Bij een gedeeltelijke wijziging van het
project wordt het project terug voorgelegd ter advies aan de Milieuadviesraad.

Artikel 5$8 Controle op de aanwending van de toeeekende subsidie
De gemeente Kortenberg heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde
van de subsidie die hem in het kader van dit reglement werd toegekend. De begunstigde verbindt er
zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de gemeente Kortenberg te
aanvaarden.

Artikel5S9 Sancties
Indien de begunstigde één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt kan de
gemeente Kortenberg het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in
voorkomend geval beslissen tot het niet-uitbetalen of het gedeeltelijk niet-uitbetalen van de
toegekende subsidie. Verder kan voor een periode vastgesteld door het gemeentebestuur van
Kortenberg de begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor
subsidies van de gemeente KoÍenberg.

Artikel 6: Bijzondere bepalingen
Artikel

6$

l: Verklarins termen of beeriooen

Voor de toepassing van dit reglement moet verstaan worden onder:
- Milieuvereniging: een vereniging die zich op het grondgebied van Kortenberg bezighoudt met
kennis- en informatiebeheer, educatie, onderzoek of advies met betrekking tot één of meerdere
milieuthema's zoals opgenomen in het milieubeleidsplan van de gemeente Kortenberg;
- Natuulereniging: een vereniging die zich op het grondgebied van de gemeente Kortenberg
bezighoudt met kennis- en informatiebeheer, educatie, onderzoek, advies of beheer met

betrekking tot één of meerdere natuur-, bos- of groenthema's zoals opgenomen in het
milieubeleidsplan van de gemeente Kortenberg;
Gebiedsspecifieke werkgroep: een werkgroep binnen een milieu- of natuurvereniging die zich
bezighoudt met bescherming van het leefmilieu of het natuurbehoud van een specifiek gebied

-

op het grondgebied van de gemeente Kortenberg;

Bestuur: de personen die in het statuut of het werkingsreglement van de vereniging als
bestuursleden staan vermeld, of ingeval het een gebiedsspecifieke werkgroep betreft, de
personen die verantwoordelijk zijn voor de werking van de werkgroep;
Werkingssubsidie: subsidie, bestaande uit een basisbedrag en een aanvullend bedrag in functie
van de behaalde punten, zoals bepaald in dit reglement;
Deelnemerslijst: lijst met de naam, het adres en de handtekening van de deelnemers.

Artikel 7: Doelstellingen subsidiereglement
Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de gemeente Kortenberg,
kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie toekennen aan milieu- en
natuurverenigingen ofgebiedsspecifieke werkgroepen van deze verenigingen voor het ondersteunen
van hun algemene werking.

BASISTOELAGE
BASISTOELAGE

De grootte van het basisbedrag is 150 euro per jaar. Dergrootte van het bonusbedrag is 40 euro per
punt. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 950 euro per jaar.
Een activiteit kan slechts één keer, door één vereniging ingediend worden voor betoelaging binnen dit
subsidiereglement. Een activiteit met een meervoudig karakter kan slechts onder 1 rubriek worden
vermeld.
De bonus wordt berekend aan de hand van onderstaand puntensysteem:
BONUS VOOR SENSIBILISERING VIA PUBLICATIES EN wEB-ToEPASSINGEN

De vereniging of gebiedsspecifieke werkgroep die een eigen ledenblad, tijdschrift of (digitale)
nieuwsbrief uitgeeft op minimum 20 exemplaren en maximum 100 exemplaren en met een
frequentie van minimaal 3 x per jaar verdient 1 punt.
De vereniging of gebiedsspecifieke werkgroep die een eigen ledenblad, tijdschrift of (digitale)
nieuwsbrief uitgeeft op meer dan 100 exemplaren en met een frequentie van minimaal 3 x per
jaar verdient 2 punten.

De vereniging of gebiedsspecifieke werkgroep die een eigen regelmatig geactualiseerde
webstek onderhoudt over het leefmilieu en/of de natuur op het grondgebied van Kortenberg
verdient 2 punten.

' BoNus VooR

HET oRGANISEREN VAN ACTIVITEITEN

De vereniging die op het grondgebied van de gemeente Kortenberg activiteiten rond de
bescherming van het leefmilieu of de natuur organiseeÉ voor het brede publiek of een
specifieke doelgroep verdient 2 punten per activiteit. Er kunnen maximaal 10 punten per jaar
verdiend worden.
Bijkomende voorwaarden voor deze activiteiten:
o Er moeten minstens 7 personen deelnemen aan de activiteit. Dit moet blijken uit de
deelnemerslijst;
o Gebiedsspecifieke werkgroepen kunnen maximum 6 punten per jaar verdienen voor
dergelij ke activiteiten;
o Voor de organisatie van Íiets- en/of wandeltochten kunnen maximum 4 punten
verdiend worden;
o Voor de organisatie van voordrachten, infoayonden of films kunnen maximum 2
punten verdiend worden;
De activiteit(en ) moet(en) aangetoond worden met behulp van een aankondiging via het
ledenblad, persberichten, flyers of ander communicatiemateriaal of via een overeenkomst met
de specifieke doelgroep.
Bij een activiteit georganiseerd door meer dan één vereniging, worden de punten verdeeld
onder de indienende verenigingen.
Bij alle activiteiten die voor de werkingssubsidie in aanmerking komen, dient de vereniging of
gebiedsspecifieke werkgroep in de promotie het logo van de gemeente Kortenberg in de
publiciteit op te nemen

BoNus VooR MoNIToRING EN/oF IT.IVENTARISATIE VAN BIoDIVERSITEIT
De vereniging of gebiedsspecifieke werkgroep die activiteiten organiseert voor de monitoring
en/of inventarisatie van het milieu en/of de natuur op het grondgebied van de gemeente
Kortenberg, en die bedoeld zijn voor een beperlÍ aantal specialisten of de eigen leden,
verdient I punt per activiteit met een maximum van 2 punten per jaar, op voorwaarde dat de
gegevens van de monitoring en/of inventarisatie aan de gemeente Kortenberg worden bezorgd.

Bo]vus VooR

ORGANISEREN VAN VoRMINGSACTIVITEITEN

De vereniging of gebiedsspecifieke werkgroep die vormingsactiviteiten organiseert op het
grondgebied van de gemeente Kortenberg voor de eigen wijwilligers of medewerkers ,
verdient i punt per activiteit, op voorwaarde dat ten minste 3 van de deelnemende
vrijwilligers of medewerkers inwoners zijnvan de gemeente Kortenberg. Er kunnen maximum
2 punten perjaar verdiend worden.
De vormingsactiviteiten moeten aangetoond worden aan de hand van deelnemerslijsten en de
inhoud van het programma.

BoNus VooR DEELNAME AAN MILIEUADVIESRAAD
De vereniging of gebiedsspecifieke werkgroep waarvan de afgevaardigde op minstens 60%
van de activiteiteh van de Kortenbergse Milieuadviesraad aanwezigwas, verdient I punt.
De vereniging of gebiedsspecifieke werkgroep waarvan de afgevaardigde op minstens 80%
van de activiteiten van de Kortenbergse Milieuadviesraad aanwezígwas, verdient 2 punten.

Artikel 8: Looptijd reglement
Dit reglement gaat in voege vanaf

14

januari 2020 en eindigt op 31 december 2025.

Artikel 9: Opheffines- en overeangsbepalineen
De gemeenteraadsbeslissing "Subsidiereglement milieu- en natuuryerenigingen 2014-2019" d.d,6
oktober 2014 wordt hierbij opgeheven.

Artikel

1

0

: Internretatieeeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit
reglement worden behandeld door het gemeentebestuur van Kortenberg.
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Namens de gemeenteraad

De algemeen directeur
(g) L. CELIPPENS

De voorzitter
(g) A. VAN DE CASTEELE

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 15 januan2020
De algemeen directeur

De voorzitter
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