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Gemeentelijk subsidiereglement aan de Roeselaarse verenigingen en onderwijsinstellingen
betreffende de afvalproblematiek in ’t algemeen en de zwerfvuilproblematiek in het bijzonder.

Hoofdstuk 1 : Definities en afbakening
Artikel 1 :
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting,wil het
Stadsbestuur van Roeselare met dit reglement een toelage voorzien voor ofwel het organiseren
van milieuopvoedende projecten rond de afvalproblematiek ofwel het organiseren van acties
rond het opruimen van zwerfvuil op het Roeselaars grondgebied.

Artikel 2 :
Komen voor betoelaging in aanmerking :
- zwerfvuilopkuisacties : acties die op het grondgebied van Roeselare plaatsvinden en tot doel
hebben zwerfvuil dat zich op het openbaar domein (zoals voetpaden, bermen, oevers, parken ,
groenzones, open ruimten,…) bevindt, op te kuisen.
En/of
- milieuopvoedende acties en sensibiliseringsacties : acties die aanzetten tot milieubewustzijn
betreffende de afvalproblematiek, vooral gericht op afvalvoorkoming en het opruimen van
zwerfvuil.
Artikel 3 :
De bedoelde subsidie kan enkel aangevraagd worden door Roeselaarse verenigingen,
aangesloten bij een erkende Roeselaarse Stedelijke Adviesraad en door de Roeselaarse
onderwijsinstellingen of door erkende wijkcomité’s, conform het subsidiereglement voor
wijkcomité’s.
Definitie wijkcomité (volgens subsidiereglement voor wijkcomités art. 2.2):
Een open en duurzaam samenwerkingsverband van de bewoners van de buurt, dat zich
openstelt voor alle bewoners, met als doelstelling om de leefkwaliteit in de buurt te verbeteren
en zoveel mogelijk bewoners in een sociaal en cultureel netwerk te activeren.
Een wijk betekent hier één of meerdere straten, buurt, dorp, verkaveling, parochie, sociale
woonwijk of een aantal aanéénsluitende buurten of dorpen.
Een aanvraag is slechts ontvankelijk wanneer alle vereiste gegevens ter beschikking zijn van het
College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 4 :
Opruimacties na privé-manifestaties of op private terreinen komen niet in aanmerking voor
subsidie.

Hoofdstuk 2 : Betoelaging voor de actie
Artikel 5 :
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist -op advies van de Gemeentelijke
Adviesraad voor milieu en natuur die hiervoor een afvaardiging aanduidt - over de toekenning
van de toelage binnen de perken van de op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten.
De hiervoor vermelde afvaardiging zal bestaan uit de schepen van Leefmilieu, de voorzitter van
de Gemeentelijke Adviesraad voor milieu en natuur, de milieuambtenaar en drie leden van de
Gemeentelijke Adviesraad voor milieu en natuur, door voornoemde Raad aan te duiden.
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Wat het opruimen van zwerfvuil betreft op het openbaar domein, kan een vereniging of
onderwijsinstelling of wijkcomité per kalenderjaar maximaal 1 project indienen en daarvoor
maximum € 250 betoelaagd worden.
Een milieuopvoedend of sensibiliseringsproject kan betoelaagd worden voor maximum 150 %
van de effectieve kosten die het project met zich meebrengt tot een maximum van 250 euro.
De effectieve kosten dienen bewezen aan de hand van facturen en andere bewijsstukken.
Een vereniging of onderwijsinstelling of erkend wijkcomité kan maximaal 1 milieuopvoedend of
sensibiliseringsproject per kalenderjaar indienen.
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt schriftelijk aan de
aanvrager meegedeeld.

Hoofdstuk 3 : Algemene bepalingen
Artikel 6 :
Het project dient ingediend te worden t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen op
een daartoe bestemd formulier,
Artikel 7 :
De aanvragen dienen uiterlijk ingediend tegen eind maart voor het werkjaar waarbinnen de
organisatoren een project willen opstarten.
Artikel 8 :
Het aanvraagformulier dient samen met eventuele bijlagen ingediend op de milieudienst van
Stad Roeselare.
Als een zwerfvuilopkuisproject wordt gepland, dient bij de aanvraag een plan gevoegd met de
precieze aanduiding van de locaties waar zwerfvuil zal opgeruimd worden.
Als een milieuopvoedende of sensibiliseringsactie wordt georganiseerd, dient een voorstel van
de inhoud van de actie opgenomen in de aanvraag.
Artikel 9 :
Het ingediende project (zowel zwerfvuilopkuisproject als milieuopvoedend en
sensibiliseringsproject) mag geen wervend karakter hebben, noch commerciële of winstgevende
bedoelingen hebben. Het mag geen publiciteitscampagne inhouden.
Een milieuopvoedend of sensibiliseringsproject moet de bedoeling hebben een breder publiek
dan de leden van de eigen vereniging of wijk te bereiken; Hierdoor wordt tevens de uitstraling
van dit project naar de Roeselaarse bevolking verhoogd.
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Hoofdstuk 4 : Richtlijnen betreffende de zwerfvuilopkuisacties

Artikel 10 :
De praktische organisatie van de zwerfvuilopkuisacties wordt bepaald en dient uitgevoerd
volgens de door het Stadsbestuur uitgewerkte en opgelegde richtlijnen.
Deze acties moeten zo selectief mogelijk gebeuren, meer bepaald dat minstens het glas en de
PMD -fractie gescheiden worden gehouden van de restfractie.
Het ingezameld zwerfvuil moet in recipiënten worden ingezameld die door het stadsbestuur ter
beschikking worden gesteld. De stad kan materieel voor de ophaling ter beschikking stellen.
De verwijdering van de ingezamelde fracties wordt in overleg met de Stad bepaald.

Artikel 11 :
De opkuisactie op zich dient zich uit te strekken over een belangrijk deel van het grondgebied/
van de wijk.
Projecten die in samenwerkingsverband georganiseerd worden, worden aangemoedigd en
worden per deelnemende organisatie betoelaagd.
Artikel 12 :
De actie zelf gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Hoofdstuk 5 : Controle en evaluatie
Artikel 13 :
Na afloop van de opruimactie en/of milieuopvoedende of sensibiliseringsactie wordt door de
organisatoren een eindverslag (zie hiervoor het aanvraagformulier) van het project bij de
milieudienst ingediend.
Controle en evaluatie gebeuren door de afvaardiging van de Gemeentelijke Adviesraad voor
milieu en natuur, zoals omschreven in artikel 5 van dit reglement.
Deze afvaardiging brengt advies uit aan het College van Burgemeester en Schepenen. Op basis
hiervan beslist het college van Burgemeester en Schepenen over het al dan niet toekennen van
de subsidie.
Het door het Stadsbestuur toegekende bedrag wordt op het in de aanvraag vermeld
rekeningnummer overgeschreven.

