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LDP - Dienst Milieu
15. SUBSIDIEREGLEMENT BETREFFENDE HET SELECTIEF OPHALEN VAN OUD PAPIER EN
KARTON
Overwegende dat de selectieve ophaling van oud papier en karton en de sensibilisering van de
bevolking over het afvalstoffenprobleem een aanzienlijke bijdrage levert tot het beheersen van het
afvalprobleem en de bevordering van de recyclage en bijgevolg voor betoelaging in aanmerking kan
komen.
Gelet op het gemeentedecreet dd 15-07-2005 en latere wijzigingen.
Gelet op de Wet van 14-11-1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen.
Overwegende dat, wegens uniformiteit, Limburg.net vanaf 2011 een nieuwe berekeningswijze toepast
voor de uitbetaling van de verenigingen die papier inzamelen en hierdoor de oude regeling en
betreffende de papiervergoedingen niet meer van toepassing zijn.
Gelet dat het gemeenteraadsbesluit 'betoelaging aan verenigingen voor ophalen van oud papier' dd 11 06-2002 opgeheven wordt.
BESLUIT: goedgekeurd met 22 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
artikel A:
opheffing reglement d.d. 11-06-2002
De gemeenteraadsbeslissing d.d. 11-06-2002 betreffende de betoelaging aan verenigingen voor
ophalen oud papier wordt opgeheven en vervangen door onderhavig reglement.
artikel B:
subsidiereglement betreffende het selectief ophalen van oud papier en karton
artikel 1:
Aan verenigingen die in de deelgemeenten van Riemst huis aan huis papier ophalen, wordt een toelage
verleend per kg.
Om binnen de perken van de jaarlijkse goedgekeurde begrotingskredieten in aanmerking te komen voor
subsidiëring moeten de verenigingen zich ertoe verbinden om in een welbepaalde sector op
welbepaalde dagen oud papier en karton op te halen.
Deze verbintenis loopt telkens over een kalenderjaar, en wordt vastgelegd in een overeenkomst met de
Gemeente.
Het reglement richt zich tot erkende verenigingen die door het Gemeentebestuur worden aanvaard.

artikel 2:
De voormelde subsidie wordt deels mogelijk gemaakt door de vergoedingen die worden betaald door
Limburg.net, opdrachthoudende vereniging, die in naam van het Gemeentebestuur instaat voor de
selectieve ophaling van oud papier en karton.
De afrekening voor de uitbetaling (met vermelding van papierprijs, aantal kg ingezameld papier, kostprijs
container,…) van de subsidie wordt door Limburg.net aan de gemeente per kwartaal overgemaakt.
artikel 3:
Deze subsidie wordt als volgt berekend:
een basisvergoeding die in het begin van elke kalenderjaar wordt vastgelegd en gelijk is aan de
gemiddelde ophaalprijs van de privéophaling, actief in de regio van Limburg.net.
een correctieve vergoeding (in min en plus) die 30% bedraagt van het verschil tussen de
papierprijs en de gemiddelde ophaalkost van de privéophalers, geplafonneerd met een beneden- (50 %)
en bovengrens (150 %) van de ophaalprijs;
De subsidie wordt uitbetaald zover de componenten beantwoorden aan de bepalingen van de
overeenkomst die afgesloten wordt tussen de gemeente en de vereniging.
artikel 4:
Enkel de verenigingen die de overeenkomst met de Gemeente strikt naleven komen in aanmerking voor
de subsidiëring.
artikel 5:
Bij het niet-naleven van de contractuele verplichtingen komt de vereniging niet meer in aanmerking voor
subsidiëring zoals bepaald in dit besluit en is zij gehouden tot terugbetaling van de desgevallend reeds
uitbetaalde voorschotten.
artikel 6:
De kosten voor het plaatsen van papiercontainers zijn ten laste van de gemeente.
artikel 7:
De toelagen worden voorzien in de begroting ingeschreven onder artikel 876/332/02 van de gewone
dienst.
artikel 9:
De tarieven zijn van toepassing vanaf 01-01-2012.
artikel 10:
De gemeenteraad gelast het schepencollege om de modaliteiten vast te leggen ter uitvoering van dit
besluit.
artikel 11:
Deze beraadslaging wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de financiële dienst van de gemeente en
Limburg.net
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