Subsidiereglement voor herbruikbare luiers (gemeenteraad 19/12/2018)
ART. 1
Volgend subsidiereglement voor herbruikbare luiers loopt van 1/01/2019 tot en met 31/12/2024:
Artikel 1: doel
Gemeente Berlare kan binnen de beschikbare middelen daartoe goedgekeurd op het budget van de
gemeente een eenmalige subsidie per kind toekennen aan mensen die voor hun kinderen
herbruikbare luiers gebruiken. Gemeente Berlare wenst daarmee mensen te stimuleren een bijdrage
te leveren aan het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk afval.
Artikel 2: definities
In dit reglement worden verstaan onder:
 Herbruikbare luier: elke luier (gaande van de klassieke katoenen luier tot de voorgevormde
broekluier) die meermaals gebruikt kan worden. Dit wil zeggen dat de luier na gebruik niet
wordt weggegooid maar gewassen en hergebruikt.
Artikel 3: doelgroep en toepassingsgebied
Voor deze subsidie komen in aanmerking:
Personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Berlare met een
kind ten laste tussen 0 en 2 jaar waarvoor herbruikbare luiers gebruikt worden.
Voor deze subsidie komen expliciet niet in aanmerking:
Aanvragen tot subsidiëring van aankoop van tweedehands herbruikbare luiers. Luiers die voor
verschillende kinderen binnen hetzelfde gezin gebruikt worden, kunnen m.a.w. maar eenmaal
gesubsidieerd worden.
Artikel 4: voorwaarden
Deze subsidie wordt verleend onder volgende voorwaarden:
a. De aanvraag gebeurt schriftelijk, hetzij via de dienst vergunningen, hetzij via de website van
de gemeente.
b. De aanvraag wordt ingediend door de vader, de moeder of de wettelijke voogd van het kind.
c. Zowel de aanvrager als het kind dienen te zijn ingeschreven in het gemeentelijk bevolkings- of
vreemdelingenregister.
d. De aanvraag wordt ingediend vóór de tweede verjaardag van het kind.
e. De luiers waarop de aanvraag betrekking heeft zijn minder dan zes maanden daarvoor
aangekocht. Dit om meerdere subsidiëringen van dezelfde herbruikbare luier te voorkomen,
zoals in punt 3 vermeld.
f. De aanvrager en het kind voor wie de subsidie wordt aangevraagd, moeten zich identificeren.
In afwachting van een online authenticatie, bezorgt de aanvrager een kopie van zijn
identiteitsbewijs en een kopie van de geboorteakte van het kind.
g. de aanvrager maakt de aankoopfacturen (met vermelding van kostprijs, aankoopdatum of
bewijs van betaling) van de herbruikbare luiers over. Meerdere facturen mogen in één keer
worden ingediend.
Artikel 5: subsidiebedrag
De eenmalige subsidie per kind bedraagt 50% van de aankoopsom (incl. BTW) met een maximum van
100,00 euro (incl. BTW).
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Artikel 6: beslissing en bezwaar
De aanvrager ontvangt 30 kalenderdagen na de ingediende aanvraag een schriftelijke beslissing.
Tegen deze beslissing kan bezwaar worden ingediend, tot twee maanden nadat de beslissing werd
genomen. Het bezwaar moet schriftelijk gericht worden aan: college van burgemeester en schepenen,
Dorp 22, 9290 Berlare.
Artikel 7: uitbetaling
De uitbetaling van de subsidie gebeurt op een zicht- of postrekening, zo snel mogelijk na de
goedkeuring van de subsidie en overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen voor de
gemeentelijke boekhouding.
Artikel 8: sancties
In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente beslissing de
toekenning van de subsidie te schorsen, in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de
aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.
ART. 2
Bepaalt dat dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
***
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