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DE GEMEENTERAAD: 
 

 

Wijzigen van het ge-

meentelijk subsidie-

reglement voor uit-

voering van natuur-

beheerwerken door 

verenigingen, goed-

gekeurd bij raadsbe-

sluit van 9 april 1990 

en gewijzigd op 11 

mei 1998 in het “Ge-

meentelijk subsidie-

reglement voor de 

uitvoering van na-

tuurbeheerwerken 

door jeugdverenigin-

gen”. 

 

__________ 

 

 

 

 

Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement voor uitvoering van natuurbeheerwer-

ken door verenigingen, goedgekeurd bij raadsbesluit van 9 april 1990 en gewijzigd 

op 11 mei 1998; 

 

Gelet op het biodiversiteitscharter, goedgekeurd bij raadsbesluit van 13 mei 2013, 

waarbij onder het item “Natuur & Gebieden” een jaarlijkse toelage voor beheer-

werken werd opgenomen, alsook bijstand in de praktische ondersteuning bij het 

beheer; 

 

Gelet op de taak van de gemeente om haar inwoners te sensibiliseren voor een po-

sitieve houding tegenover natuur en milieu en dat het subsidiëren van natuurbe-

heerwerken de jeugd het besef voor de natuurzorg zal bijbrengen; 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 sep-

tember 2013 waarin beslist werd dat in elk subsidiereglement een clausulering 

voorzien dient te worden inzake de plafonnering van de subsidiebedragen tot het 

voorziene budget waarbij bij budgetoverschrijding er zal worden overgegaan tot 

een proratering;  

 

Gelet op het advies van de Minaraad van 24 september 2013; 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 ok-

tober 2013 oktober tot principiële goedkeuring van dit voorontwerp en tot het in-

winnen van het advies van de gemeentelijke Minaraad; 

 

Gelet op het positief advies van de Minaraad van 22 oktober 2013 waarin zij vol-

gende bemerkingen formuleert: de Minaraad vraagt om binnen de begroting voor 

elk subsidiereglement afzonderlijke budgetten te voorzien en niet één budget voor 

alle subsidiereglement tezamen; 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 no-

vember 2013; 

 

Overwegende dat de eigendommen van Natuurpunt gelegen in het Schulensbroek 

beheerd worden door de Vrienden van het Schulensbroek; 
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Overwegende dat de eigendommen van Natuurpunt gelegen in het Schulensbroek 

meestal het statuut van natuurgebied verkregen hebben; 

 

Overwegende dat Natuurpunt en vaak ook andere natuurverenigingen enkel uit 

vrijwilligers bestaan en het daarom nuttig is om een aantal beheerwerken te laten 

uitvoeren door jeugdverenigingen teneinde de natuurvereniging op belangrijke be-

heermomenten te versterken; 

 

Gezien in het huidige voorstel de inrichtende vereniging per gepresteerd manuur 

een toelage ontvangt, dat bij de simulatie op het werkjaar 2012 deze nieuwe bere-

keningsmethode weinig verschil brengt; 

 

Overwegende dat er in het ontwerp-reglement wordt voorgesteld om zowel de in-

richtende als de deelnemende vereniging per gepresteerd manuur een toelage te 

betalen in plaats van een vast bedrag voor de inrichtende vereniging; 

 

Overwegende dat de geraamde kost voor deze subsidie gelijkaardig zal zijn met de 

kost uit het verleden (in 2012 werd voor € 1.815,21 gesubsidieerd, een simulatie 

met dezelfde aantallen zou een subsidiebedrag van € 1.843,00 opleveren in 2014); 

 

 

BESLUIT met algemene stemmen: 

 

 

Artikel 1.  

Het navolgend gemeentelijk subsidiereglement voor uitvoering van natuurbeheer-

werken door verenigingen, goedgekeurd bij raadsbesluit van 9 april 1990 en gewij-

zigd op 11 mei 1998 te wijzigen in het “Gemeentelijk subsidiereglement voor de 

uitvoering van natuurbeheerwerken door jeugdverenigingen” met ingang vanaf 1 

januari 2014. 
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Artikel 2.  

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het ge-

meentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd,  mee te delen aan de heer provin-

ciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering 

wordt overgemaakt aan: 

- de dienst Leefmilieu; 

- de MINA-raad. 
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NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 

De Secretaris,                                                   De Voorzitter, belet  

W.g. Creten N.                            W.g. Appeltans L. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 

 

      Herk-de-Stad, 30 december 2013. 

In opdracht: 

De Secretaris,           De Voorzitter, 
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