REGLEMENT:
SUBSIDIËRING VAN DE NATUUR- EN
MILIEUVERENIGINGEN
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 26/04/2016

Artikel 1: Algemene bepalingen
Binnen de perken van de jaarlijkse goedgekeurde begrotingskredieten wordt onder de
hiernavolgende voorwaarden een gemeentelijke toelage verleend aan de Londerzeelse
natuur- en milieuverenigingen
Artikel 2: Definitie natuur- en milieuverenigingen
Onder natuur- en milieuvereniging wordt verstaan: vereniging die een bijdrage levert om
het natuur- of milieugegeven in de gemeente te verbeteren en/of versterken, waarbij de
hoofdactiviteit van de vereniging ligt bij milieu- en/of natuur
Verenigingen met commerciële doeleinden komen niet in aanmerking.
Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen die natuur- of
milieugerelateerde activiteiten organiseren kunnen niet gesubsidieerd worden.
Artikel 3: Logistieke steun
Elke natuur- en milieuvereniging kan logistieke steun bekomen als ondersteuning voor uit
te voeren werken.
Deze werken dienen van dien aard te zijn dat het gaat om een investering die de
natuur/milieu ten goede komt.
Om deze logistieke steun te kunnen bekomen dient een factuur voorgelegd te worden,
waaruit blijkt dat de investering wel degelijk gedaan is.
De subsidie kan nooit hoger liggen dan de investering.
De logistieke steun wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen
en op basis van de beslissing van het college wordt de subsidie uitbetaald.
Artikel 4: Werkingssubsidie
Elke natuur- en milieuvereniging kan een werkingssubsidie krijgen. De subsidie wordt
toegekend voor één werkingsjaar. De berekening gebeurt op basis van de activiteiten die
georganiseerd worden tussen 1 september van het voorbije jaar en 31 augustus van het
huidige jaar. (werkingsjaar).
De activiteiten die in aanmerking komen, moeten openstaan voor de Londerzeelse
bevolking en mogen niet uitgesproken commercieel van aard zijn.
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Artikel 4.1. Verdeling
Het budget voor de werkingssubsidie is het totaal begrote subsidiebedrag verminderd
met de logistieke steun. Deze vorm van subsidie wordt verdeeld op basis van een
puntenstelsel
Artikel 4.2. Procedure
a) De aanvraagformulieren worden ieder jaar tijdens de maand JUNI verstuurd aan
de natuur- en milieuverenigingen. Deze aanvraag omvat een formulier waarop de
vereniging zelf haar werking invult.
b) Op vraag van de milieudienst kan voornoemd formulier worden aangevuld met
een activiteitenverslag en (een) bewijsstuk(ken) zoals uitnodigingen, affiches,
programma’s,… die de georganiseerde activiteiten kunnen staven.
c) De aanvraagdossiers dienen voor 15 september bezorgd te worden aan de
milieudienst die de dossiers onderzoekt en een subsidievoorstel formuleert aan de
MINA-raad voor 15 november. Aanvragen die ingediend worden na bespreking
van het dossier op de vergadering van de MINA-raad worden niet meer in
aanmerking genomen.
d) Op advies van de MINA-raad neemt het college van burgemeester en schepenen
een beslissing en worden de subsidies uitbetaald.
Artikel 4.3. Puntenstelsel
Voor de activiteiten die een vereniging organiseert, die openstaan voor de hele
Londerzeelse bevolking en die milieu- of natuurgerelateerd zijn, worden per activiteit 2
punten toegekend.
Repetitieve activiteiten o.a. lessenreeksen, tentoonstellingen, terugkerende activiteiten
gedurende het werkingsjaar, tellen als volgt:
1-10 sessies: 4 punten
11-20 sessies: 6 punten
21-30 sessies: 8 punten
>30 sessies: 10 punten
De activiteiten kunnen plaatsvinden zowel in Londerzeel als in een andere gemeente.
Komen niet in aanmerking: activiteiten die enkel georganiseerd worden voor leden en
familie, ledenvergaderingen, eetfestijnen of barbecues, fuiven, sportactiviteiten,…
Artikel 5
Dit reglement treedt in werking vanaf 01 januari 2016. Voor de berekening van de
subsidies van 2016 komen de activiteiten in aanmerking die georganiseerd werden in de
periode van 01 september 2015 tot en met 31 augustus 2016.
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