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LEEFMILIEU
Subsidiereglement ter stimulering van het gebruik van herbruikbare luiers
DE RAAD,
Overwegende dat wegwerpluiers een groot deel van de afvalberg uitmaken en een reductie van deze
fractie aangewezen is;
Overwegende dat herbruikbare luiers een afvalarm alternatief zijn voor wegwerpluiers en deze in
comfortabele versies op de markt zijn;
Overwegende dat een reductie van de afvalberg een positieve weerslag heeft op de financiële toestand
van de gemeente;
Overwegende dat met herbruikbare luiers tussen de 1.000 en 1.700 kg restafval (wegwerpluiers) per
kind gedurende een hele luierperiode kan vermeden worden;
Overwegende dat het gemeentebestuur aan gereduceerde prijs startpakketten herbruikbare luiers
(gesubsidieerd door OVAM) te koop aanbiedt;
Overwegende dat de relatieve onbekendheid en de hoge aankoopprijs van een startpakket met
herbruikbare luiers een aantal mensen afschrikt en dat het daarom goed is om aan ouders, die toch
gebruik wensen te maken van herbruikbare luiers, een aanmoedigingspremie te geven;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Hoegaarden
(2002-2004), aangaande het duurzaam gemeentelijk milieubeleid, goedgekeurd door de gemeenteraad
op 11.06.2002, waarin het beperken van de hoeveelheid restafval en het stimuleren van afvalpreventie
als doelstellingen voor de cluster “vaste stoffen” zijn opgenomen;
Overwegende dat de nodige kredieten zullen ingeschreven worden op de gewone begroting;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 29.07.1991 inzake motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 28.04.1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;

BESLUIT:
Art. 1 – Voor het dienstjaar 2005 wordt een subsidie toegekend voor de aankoop van herbruikbare
luiers, aan gezinnen en alleenstaanden met een kind tot 3 jaar, ingeschreven in het bevolkingsen vreemdelingenregister van Hoegaarden. De subsidie wordt toegekend voor aankopen na
01.01.2005 en bedraagt per aanvraag en per kind de helft van de factuurprijs met een
maximum van 150 EUR;
Art. 2 – De aanvraag tot het bekomen van de eenmalige subsidie moet schriftelijk ingediend worden
door de vader, de moeder of de wettelijke voogd bij het college van burgemeester en
schepenen. De aanvraag kan gebeuren d.m.v. een daartoe ter beschikking gesteld formulier,
dat op eenvoudige aanvraag kan bekomen worden bij de gemeentelijke administratie. De
aanvraag moet ingediend worden vóór de derde verjaardag van het kind. Het college van
burgemeester en schepenen kan de toekenning van de subsidie weigeren, verminderen of
uitstellen indien het aanvraagdossier niet de nodige documenten bevat;
Art. 3 – De in artikel 2 bedoelde aanvraag moet vergezeld zijn van:
- een kopie van het aankoopbewijs of de factu(u)r(en) op naam, gedateerd na 01.01.2005 en
met vermelding van de kostprijs (indien er een startpakket werd aangekocht via de
gemeente, kan de aankoop van één startpakket gesubsidieerd worden – hiertoe wordt het
aankoopbewijs, opgemaakt door de milieudienst, voorgelegd);
- bij aanvraag na de geboorte: een kopie van het identiteitsbewijs van het kind of van de
aanvrager,
- bij aanvraag vóór de geboorte: een attest van de huisarts / gyneacoloog;
Art. 4 –De huidige beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het decreet
van 28.04.1993;
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