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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen 
Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, 
Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, An Wouters, Zoë 
Wouters, Lut Backx, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, 
Aline Maes, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Dorien Cuylaerts, Burgemeester 

Afwezig:  

 
De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
47. Betreft: GR/2019/246 - Subsidiereglement inzake zwerfvuilophaling. Goedkeuring.   
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op artikel 41, 23° van het Decreet Lokaal Bestuur, zoals gewijzigd door art. 3 van het 
Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het Decreet van 22 december 
2017 over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 56, §3, 7° 
van het Decreet Lokaal Bestuur bevoegd is voor de beslissingen die een wet, een decreet of een 
uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, houdende de vaststelling 
van het subsidiereglement inzake zwerfvuilophaing; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op het amendement, ingediend door raadslid Willemse namens de Gemeentebelangen-
fractie, dat ertoe strekt om artikel 3, eerste lid van het voorstel van beslissing als volgt te 
wijzigen: 
‘Art 3 : het tarief van de premie wordt vastgesteld op 60 Euro per kilometer.’; met als 
motivering ‘Het is lovenswaardig dat er nog altijd verenigingen gevonden worden die het 
ondankbare werk van zwerfvuilophaling nog willen doen. Het is en blijft jammer genoeg nog 
altijd een groot probleem en hiervoor moet de nodige aandacht blijven gegeven worden. Vooral 
preventie blijft hier het codewoord. En om de druk nog steeds bij het gemeentebestuur te 
houden, zodat we dit niet uit het oog zouden verliezen, willen wij voorstellen om de premie te 
verhogen naar 60 Euro per kilometer. We moeten er naar blijven streven om zwerfvuil te 
voorkomen en dan zal niet meer, of toch minder moeten betaald worden voor 
zwerfvuilophaling.’ 
Gelet op de stemming over vermeld amendement, dat wordt verworpen met 13 neen-stemmen 
bij 7 ja-stemmen: (neen-stemmen: Wim De Visscher, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie 
Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, An Wouters, 
Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven; ja-stemmen: Eric Vermeiren, 
Renilde Willemse, Jack Jacobs, Bart Van De Mierop Lut Backx, Aline Maes, Diede van Dun); 
Gelet op de stemming over het door het college ingediende voorstel van beslissing, dat wordt 
aangenomen met 13 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen:(ja-stemmen: Wim De Visscher, Bob Van 
den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven; 
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neen-stemmen: Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Jack Jacobs, Bart Van De Mierop Lut Backx, 
Aline Maes, Diede van Dun); 

Besluit met 13 ja-stemmen bij 7 neen-stemmen: 

Art.1.- Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend voor de 
ophaling van zwerfvuil, door verenigingen. 
Onder zwerfvuil wordt verstaan : het afval dat men aantreft in wegbermen en grachten, langs 
wandel – en fietspaden en langs baangrachten. Het betreft afval dat door prikkers of grijpers of 
met de hand kan verzameld worden en in vuilniszakken kan worden gedeponeerd. In de mate 
van het mogelijke wordt ook het zwerfvuil ingezameld dat zich in de baangrachten bevindt. 
Art.2.- De premie kan worden toegekend aan de erkende jeugd-, sport- of cultuurverenigingen 
die een aanvraag indienen om aan de zwerfvuilophaling deel te nemen. 
Art.3.- Het tarief van de premie wordt vastgesteld op € 48,50 per kilometer. 
Het bedrag van de premie is dus afhankelijk van het afgelegde traject, dat recht evenredig 
wordt verdeeld met het aantal leden van de verenigingen. 
Art.4.- De verenigingen die wensen deel te nemen aan de zwerfvuilophaling dienen een aanvraag 
in te dienen bij het gemeentebestuur. Een formulier hiervoor wordt terbeschikking gesteld bij 
de betrokken dienst op het gemeentebestuur. 
De vereniging die in aanmerking wil komen voor de betoelaging, verbindt zich ertoe om 4 keer 
per werkjaar deze opruimacties te organiseren, in de periodes opgegeven door het 
gemeentebestuur. 
Vooraleer de betoelaging wordt toegekend door het gemeentebestuur, dient de vereniging het 
bewijs voor te leggen dat ze voor de zwerfvuilophaling gedekt zijn door een verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden en lichamelijke ongevallen van de 
deelnemers. 
De goedkeuring door het gemeentebestuur houdt niet in dat de deelnemers van de 
zwerfvuilophaling in opdracht of onder toezicht van het gemeentebestuur of zijn aangestelde 
handelen. 
Art.5.- Een verslag over de zwerfvuilactie wordt door een toezichter opgesteld. Het verslag 
bevat minstens volgende gegevens : 

 Beschrijving van het traject waarlangs zwerfvuil werd opgehaald 

 Verklaring dat de voorwaarden van dit reglement werden nageleefd 

 De melding van het sluikstorten van grote stukken afval 
Art.6.- Indien de vereniging in aanmerking komt zal ze zo snel mogelijk op de hoogte worden 
gebracht van : 

 Data van de inzamelingen 

 De specifieke richtlijnen per vereniging voor ophaling zwerfvuil 

 De algemene richtlijnen voor ophaling zwerfvuil 

 Traject waarlangs de zwerfvuilinzameling zal gebeuren 

 Plaats waar de container zal worden geplaatst 
Het gemeentebestuur voorziet voor de ophaling voor alle deelnemers degelijk 
veiligheidsmateriaal, zijnde fluovestjes, werkhandschoenen, grijpers en tangen, vuilzakken. Ook 
de sleutel van de terbeschikking gestelde container wordt dan meegegeven. Dit tegen 
ontvangstbewijs. 
De ingezamelde fracties worden door de vereniging in een container, ter beschikking gesteld 
door het gemeentebestuur, gedeponeerd en deze zal daarna door de technische dienst worden 
opgehaald. 
Art.7.- De toelage zal worden uitbetaald na elke inzamelbeurt, nadat elke vereniging de 
ophaling heeft voltooid en nadat het verslag van de ophaling werd goedgekeurd op het College 
van Burgemeester en Schepenen. 
Indien door de toezichter werd vastgesteld dat de mate waarin het zwerfvuil werd ingezameld 
op het aangegeven traject ontoereikend is, kan het College van Burgemeester en Schepenen 
beslissen tot een beperking van de toelage. 
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Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
 
 
 

 
Bart Adams 

  
 
 
 
Wim De Visscher 

 


