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Openbare zitting
MILIEU - DUURZAAM BELEID
14. Subsidiereglement herbruikbare luiers. Vaststelling
Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2018 (6e punt) betreffende subsidiereglement voor het gebruik
van herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal
 Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 (3e punt) betreffende tijdelijk opheffen van de
subsidiereglementen in aanloop naar de herziening van de subsidiereglementen
Feiten, context en motivering
 In het huidige subsidiereglement staan enkele formuleringen die verwarrend kunnen zijn voor de
aanvrager
 De termijnen binnen het huidige subsidiereglement zijn niet in dezelfde lijn met de andere
subsidies
Inspraak, advies en bijlagen
 Het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 13 januari 2022
Financieel kader
 In het exploitatiebudget 2022, BI 039000, AR 6491001, wordt een bedrag van 94.000,00 euro
voorzien voor het verlenen van alle gemeentelijke subsidies voor milieu gerelateerde
investeringen en maatregelen
Stemming: Met eenparigheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

Herbruikbare luiers.

Binnen de perken van het goedgekeurde budget verleent de gemeente Lochristi een
subsidie voor de aankoop of de huur van een pakket voorgevormde herbruikbare luiers
met bijbehorende benodigdheden.
Artikel 2

Artikel 3

Subsidiebedrag.
- De subsidie bedraagt de helft van de factuurprijs, met een maximum van 125,00 euro.
- Met uitzondering van de aanvragen door een kinderopvanginitiatief kan de subsidie
slechts eenmaal per kind verleend worden.
Subsidieaanvragen.
De aanvraag gebeurt door middel van het online aanvraagformulier dat beschikbaar is via
de website van de gemeente. Bij de aanvraag wordt de gevraagde bijlage toegevoegd
(factuur). Kinderopvanginitiatieven dienen naast de factuur ook een kopie van het
recentste attest van toezicht of erkenning door Kind en Gezin toe te voegen.
De subsidie voor herbruikbare luiers kan worden aangevraagd door gezinnen en
alleenstaanden, ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister of door
kinderopvanginitiatieven gevestigd op het grondgebied Lochristi.
De subsidieaanvraag ingediend door gezinnen of alleenstaanden gebeurt vóór de derde
verjaardag van het kind. De subsidieaanvraag ingediend door een kinderopvanginitiatief
gebeurt ten laatste één jaar na factuurdatum.

Artikel 4

Controle.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoeken in te stellen
of te laten instellen om controle uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden van
dit reglement. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens of het niet naleven
van de voorwaarden van dit reglement kan aanleiding geven tot terugvordering van de
subsidie.
De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegd gemeentelijk ambtenaar om de
toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren, teneinde de subsidieaanvraag te
kunnen controleren.

Artikel 5

Slotbepalingen.
De subsidie loopt tot uitputting van de kredieten of tot de opheffing van het
subsidiereglement. In geval de voorziene budgetten opgebruikt zijn, behoudt het
gemeentebestuur zich het recht om af te zien van de betoelaging.
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022.

Artikel 6 Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst.
De algemeen directeur,
De voorzitter,
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