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Aan alle leden van de MINA-raad de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Hartelijk welkom aan de nieuwe schepen Jozef de Borger

1. ADVIESVERLENING: NIEUW REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE
NATUUR- EN MILIEUVERENIGINGEN VAN LONDERZEEL
Vroeger werden de subsidies voor de natuur verenigingen uitgekeerd door de
cultuurdienst.
De milieudienst had een begrotingsartikel logistieke steun.
Van dit begrotingsartikel konden de natuurvereniging een subsidie ontvangen voor het
uitwerken van projecten.
Enkel voorbeelden die betaald werden door logistieke steun aan natuurverenigingen:
Bij de inrichten van het speelbos door natuurpunt werd het infobord gesubsidieerd
Het vernieuwen van de kooien bij vogelopvangcentrum werd gesubsidieerd
Voor het bekomen van logistieke steun diende de verenigingen een factuur binnen te
brengen.
Schepen Eddy Vranckaert kwam met initiatief om de logistieke steun uit te breiden naar
alle natuurverenigingen en subsidie die bekomen wordt van de cultuurdienst hier ook in te
verwerken.
De begrotingsartikel logistieke steun aan natuurverenigingen was vroeger begroot op 1250
euro. Dit wordt uitgebreid naar 3000 euro.
Dit bedrag wordt verdeelt over de 5 natuurverenigingen in Londerzeel, nl.
- Natuurpunt
- Vogelopvangcentrum
- Comité Jean Pain
- Bijenvrienden
- VELT
Als de natuurvereniging een subsidie ontvangt van milieudienst kan men geen subsidie
meer ontvangen van de cultuurdienst.
Bijlage I betreffende ‘Het reglement voor de subsidiering natuur- en milieuverenigingen
van Londerzeel’
Volgende opmerkingen werden gemaakt:
Artikel 4.2. Procedure
punt d) dient gewijzigd te worden
d)Op voorstel advies van de MINA-raad laat beslist het college van burgemeester en
schepenen zo snel mogelijk de subsidies uitbetalen over de uitbetaling van de subsidie.
Artikel 4.3. Puntenstelsel
De MINA-raad vind het puntenstelsel geen goede beoordeling
Iedere vereniging heeft ander achterban en reikwijdte
De kwaliteit van de activiteit wordt ook niet beoordeelt
Vb. educatieve film waar men weinig tijd in steek ten opzichte van een cursus waar de
men de nodige tijd in steekt om deze op te maken.
Het is beter om bedrag te delen door de 5 verenigingen
Als men 1500 euro nog steeds gebruikt voor logistieke steun zoals vroeger
En de overige 1500 euro wordt verdeeld over de 5 verengingen.
Om de subsidie te bekomen dient de vereniging hun jaarverslag in te dienen voor 31
augustus.
Aan de hand van dit verslag adviseert de Mina-raad en beslist college van burgemeester
en schepenen of men recht heeft op de subsidie.
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De jachtbeheerseenheid heeft wel een bezwaar ten opzichte van de subsidie voor het
vogelopvangcentrum. De jachtbeheerseenheid krijgt de klachten betreffende de vos en
dient de populatie van de vos in te dijken. Het vogelopvangcentrum laat dan terug de
vossen los. Zo blijft de populatie aan vossen alleen maar groeien.
Dit is subsidiëren van het vossenprobleem
De milieuambtenaar gaat dit bespreken met het vogelopvangcentrum
Besluit:
De MINA-raad gaat akkoord met om subsidie voor natuur- en milieuverenigingen te
subsidiëren via de milieudienst.
De MINA-raad gaat niet akkoord met het puntensysteem dat gekoppeld werd aan het
regelement.
De MINA-raad stel voor om budget van 3000 euro voor subsidiëring van natuur- en
milieuverenigingen te verdelen in 2 delen.
1500 euro te verdelen onder projecten ingediend door natuur- en milieuverenigingen te
bewijzen met facturen. Het uitgekeerde bedrag kan niet hoger zijn dan de factuur.
1500 euro te verdelen op basis jaarverslag van natuur- en milieuverenigingen
De natuur- en milieuverenigingen dienen voor 31 augustus hun projecten en jaarverslag in
te dienen. De MINA-raad brengt dan op de eerstvolgende vergadering advies uit
betreffende de verdeling van subsidies.
Aan de hand van het advies van De MINA-raad beslist het college hoe de subsidies
verdeelt worden.
2. AKTE NAME VAN DE ACTIES VAN MILIEUDIENST IN 2016
Bijlage II wordt besproken
Enkele aanvullingen
Februari dikke truiendag: wordt georganiseer binnen de diensten
Maart: samen aankoop dakisolatie: men kan inschrijven voor de samen aankoop van
dakisolatie. Dit is voor zowel de aankoop van materiaal al de plaatsing door aannemer.
Actie akkervogels wordt gesteund door de jachtbeheerseenheid;
4 juni 2016 Boerenmarkt, Heldenplein in Londerzeel, van 9u tot 13 u
1 juli wordt 8 juli 2016 boerenmarkt, Jozef Vermaesenplein, Malderen van 18u tot 22u
dit is avondmarkt versie
27 augustus 2016, boerenmarkt, op parking van Cultuurhuis, Londerzeel Sint Jozef van 9u
tot 13 u
1 oktober 2016 , boermarkt, Steenhuffeldorp, Steenhuffel van 9u tot 13u

3. VARIA
Geen varia punten
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