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Nieuwe contracttekst 2017 - 2019 duurzaamheidsconvenant scholen Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers;
mevrouw Astrid Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc
Boogers; de heer Pierre Gladiné; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw
Godelieve Driesen; mevrouw Annemie Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel;
mevrouw Annick De Smet; mevrouw Tine De Wilde; de heer Reccino Van Lommel; de heer
Paul Moelans; mevrouw Pascale Mathé; mevrouw Vera de Jong; de heer Wannes Starckx;
de heer Stef Breugelmans; de heer Willy Van Geirt; de heer Guy Van Litsenborg; de heer
John Guedon; de heer Eddy Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de heer Jan Van Otten; de
heer Jan Boulliard; de heer Herman Schaerlaekens; de heer Filip Buijs
Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck
Verontschuldigd:
de heer Toon Otten; mevrouw Katleen De Coninck; de heer Marc Van Damme; de heer
Peter Roes; de heer Tom Versmissen
Contactpersoon
Lina Nurali
Beknopte samenvatting
Om de Turnhoutse scholen te sensibiliseren milieugerichte acties te organiseren, kunnen zij intekenen op
het duurzaamheidsconvenant. Voor de periode 2017 - 2019 is er een nieuwe contracttekst opgemaakt.

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 2 september 2013 keurde de gemeenteraad het nieuwe duurzaamheidsconvenant 2013 - 2017 goed.
Het duurzaamheidsconvenant 2013 - 2017 is een succes geweest. In totaal hebben 29 scholen
ingetekend op het convenant en milieuacties uitgevoerd in het kader van het convenant.
De oude contracttekst vervalt eind juni 2017. Voor de komende schooljaren 2017 - 2019 is er een nieuwe
contracttekst opgemaakt (zie bijlage 1).
De scholen kunnen tot 31 oktober van elk nieuw schooljaar intekenen op het duurzaamheidsconvenant.
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Het duurzaamheidsconvenant is opgedeeld in een basis- en onderscheidingsniveau. Voor het basisniveau
wordt het volgende van de scholen verwacht:

 selectieve inzameling van papier en karton, gft, pmd en glas
 in bezit zijn van een geldige milieuvergunning
 het proper houden van de nabije omgeving van de school
Voor het onderscheidingsniveau kunnen scholen acties organiseren binnen verschillende clusters:









afval
milieuverantwoord productgebruik
natuur
water
energie
mobiliteit
duurzame ontwikkeling

In de aflopende convenant kregen de scholen 10 punten per cluster waarrond ze werkten. Aangezien
bijna alle scholen het maximale subisidebedrag halen, en blijkt dat ze de laatste jaren vrij goed bezig zijn
rond duurzaamheid, is het aangewezen de drempel iets te verhogen om de scholen bijkomend te
motiveren en daarom nog maar 7 punten per cluster toe te kennen. Dat maakt dat ze iets selectiever
naar acties gaan moeten zoeken en niet zo maar aan het maximum subsidiebedrag geraken met hun
ondertussen "normale" werking.
Het nieuwe voorstel wordt dan:
Voor elke cluster waarrond een school werkt, krijgt ze 7 punten. Voor elke cluster waarrond de school
een actie uitwerkt, krijgt de school 2 punten. Men kan slecht eenmaal punten krijgen voor een cluster.
Per actie in een cluster kunnen er maximaal 4 punten bekomen worden.
Het premiebedrag voor de school is afhankelijk van het aantal behaalde punten en het aantal leerlingen:






minimum 30 punten = 50% van het maximum premiebedrag
minimum 40 punten = 60% van het maximum premiebedrag
minimum 50 punten = 80% van het maximum premiebedrag
minimum 60 punten = 100% van het maximum premiebedrag

Kleine scholen tot 250 leerlingen kunnen dan rekenen op een maximum premiebedrag van 500 euro en
de andere scholen kunnen rekenen op een premiebedrag afhankelijk van het aantal leerlingen.
Argumentatie
Het duurzaamheidsconvenant sluit aan bij het klimaatactieplan, hoofdstuk tertiaire sector, actie 178:
scholen energiezuiniger maken door scholen aan te moedigen om deel te nemen aan het
duurzaamheidsconvenant
Door het succes van het duurzaamheidsconvenant 2013 - 2017 hebben een groot aantal Turnhoutse
scholen inspanningen geleverd om op school een milieuzorgsysteem uit te werken. Om de continuïteit en
hen verder te ondersteuning is het aangewezen om het duurzaamheidsconvenant verder te zetten.
We merken wel op dat de meeste scholen ondertussen een uitgebreid milieuzorgsysteem hebben
uitgewerkt. We laten daarom de nieuwe contracttekst maar voor de 2 komende schooljaren goedkeuren
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i.p.v. voor 4. Zodoende kan het duurzaamheidsconvenant geëvalueerd worden en bekeken worden of er
geen nieuw premiesysteem kan opgezet worden.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend
Financiële informatie
Voor de komende 2 jaren is er een budget van 15 000 euro voorzien op begrotingscode 20172018/6490019/STO/0380: milieuzorg op school.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de nieuwe contracttekst van het duurzaamheidsconvenant 2017 - 2019 goed.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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