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Goedkeuring te hechten aan het toelagereglement premie aan buurtwerken, jeugdverenigingen en sociale
instellingen die werken rond afvalpreventie en recyclage - uitbreiding onthaalouders
Samenvatting
De gemeenteraad keurt het toelagereglement goed voor buurtwerken, jeugdverenigingen, sociale instellingen en
onthaalouders die werken rond afvalpreventie en recyclage, met een looptijd vanaf 1 januari 2015 tot en met 31
december 2019.
Motivering
Voorgeschiedenis
- CBS dd 14 oktober 2014 waarin het college beslist om de onthaalouders geen tegemoetkoming te geven
in het kader van Diftar, maar daartegenover wel dat de onthaalouders mee worden opgenomen in de lijst
van instellingen die jaarlijks een premie kunnen ontvangen van 50 euro voor afvalpreventie.
- GR dd 30 december 2013 betreffende de goedkeuring van het toelageregelement premie aan
buurtwerken, jeugdverenigingen en sociale instellingen die werken rond afvalpreventie en recyclage.
- CBS dd 22 januari 2015 betreffende de prinipele goedkeuring van het toelagereglement voor buurtwerken,
jeugdverenigingen en sociale instellingen die werken rond afvalpreventie en recyclage, met een looptijd
vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019.
Feiten en context
Door de invoering van Diftar vanaf 1 januari 2015, waarbij de aanrekening van het afval gebeurt op basis van de
meegegeven gewichten, krijgen buurtwerken, jeugdverenigingen en andere sociale instellingen door deze
invoering meer directe kosten.
Maar ook voor onthaalouders is de directe kost in vergelijking met vroeger veel hoger, daar zij geconfronteerd
worden met hogere gewichten door de pampers. Om hen daarin tegemoet te komen, worden zij mee opgenomen in
de lijst van sociale instellingen die in aanmerking kunnen komen voor deze afvalpreventiepremie.
Juridische grond
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), in werking getreden op 1 juni 2012.
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen.
Argumentatie
Buurtwerken, jeugdverenigingen sociale instellingen en onthaalouders vragen een tegemoetkoming omdat ze
meer kosten hebben om hun afval te verwijderen.
Sociale correcties in de afvalkosten kunnen enkel worden doorgevoerd op basis van een toelage als wordt
aangetoond dat wordt gewerkt rond afvalpreventie en –recyclage. Dit zijn belangrijke peilers in het Vlaamse
afvalstoffenbeleid.
Het is opportuun om buurtwerken, jeugdverenigingen, sociale instellingen en onthaalouders te ondersteunen als ze
werken rond afvalpreventie en –recyclage, door het toekennen van een premie. Na overleg met de sociale dienst,

de jeugddienst en de communicatiedienst (voor de buurtwerken) zijn criteria opgesteld waaraan de verenigingen
moeten voldoen. Jaarlijks wordt er een lijst opgesteld. De begunstigden dienen een verslag op te maken om aan te
tonen hoe ze werken rond afvalpreventie en –recyclage om de premie te kunnen ontvangen.
Besluit
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het onderstaande toelagereglement premie aan buurtwerken,
jeugdverenigingen, sociale instellingen en onthaalouders die werken rond afvalpreventie en –recyclage.
Toelagereglement premie aan buurtwerken, jeugdverenigingen, sociale instellingen en onthaalouders die
werken rond afvalpreventie en –recyclage.
Artikel 1: looptijd
Vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 wordt jaarlijks een premie voorzien aan buurtwerken,
jeugdverenigingen, sociale instellingen en onthaalouders die werken rond afvalpreventie en –recyclage.
Artikel 2: beperkingen
Het college behoudt zich het recht voor om subsidieaanvragen te weigeren indien het bedrag dat hiervoor in de
begroting werd voorzien, wordt overschreden.
Buurtwerken, jeugdverenigingen sociale instellingen en onthaalouders die beschikken over een grijze
diftarcontainer voor restafval, omdat hun werking zich situeert in stadsgebouwen, kunnen geen aanspraak maken
op deze premie.
Artikel 3: criteria
De aanvragers moeten voldoen aan een aantal criteria die worden opgesteld door respectievelijk Communicatie
voor de buurtwerken, de jeugddienst voor de jeugdverenigingen en de dienst Gelijke Kansen voor de sociale
instellingen en onthaalouders.
De criteria zijn de volgende:
Voor buurtwerken:
 erkend zijn als Turnhouts buurtwerk door de algemene subsidiecriteria “Buurt en Wijk” te hebben ondertekend;
 werking hebben op Turnhouts grondgebied.
Voor jeugdverenigingen:
 erkend zijn als Turnhoutse jeugd- en jongerenbeweging en-of kinderatelier;
 werking hebben op Turnhouts grondgebied.
Voor sociale instellingen:
 inrichten van dag- en/of nachtopvang van personen
of
uitvoeren van medische consultaties van kinderen
of
inrichten van voedselbedelingen aan kansarmen;


werking hebben op Turnhouts grondgebied.

Voor onthaalouders:
 een bewijs leveren dat ze werken binnen het kader van een door Kind en Gezin erkende dienst voor
onthaalouders
of
beschikken over een attest van toezicht;


werking hebben op Turnhouts grondgebied.

Artikel 4: aanvraag
De jeugddienst, Dienst Gelijke Kansen en Dienst Communicatie bezorgen jaarlijks aan de milieudienst een lijst met
verenigingen, instellingen en onthaalouders die voldoen aan de door hen opgestelde criteria.

De verenigingen, instellingen en onthaalouders die de premie willen ontvangen, dienen in een verslag aan te tonen
dat ze effectief werken rond afvalpreventie en –recyclage.
Dit verslag dient samen met een aanvraagformulier tussen 15 oktober en 1 november van het jaar waarvoor de
subsidie wordt aangevraagd, worden ingediend bij de milieudienst, Campus Blairon 200 te 2300 Turnhout.
Verenigingen, instellingen en onthaalouders die hieraan niet voldoen, worden dat jaar uitgesloten van de premie.
De milieudienst beoordeelt de aanvragen en maakt een voorstel van toekenning van de toelagen op.
Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van het voorstel, over de toekenning van de toelage.
Artikel 5: bedrag
Het bedrag van de premie bedraagt 50 euro per aanvrager.
Artikel 6: bijkomende bepaling
Dit toelagereglement geldt voor de aanvragen die betrekking hebben op de aanvragen vanaf het jaar 2015 en
vervangt het toelagereglement dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 december 2013.
Voor de aanvragen die betrekking hebben op de jaren tot en met 2014, geldt het toelagereglement dat werd
goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 30 december 2013.
Financiële gevolgen
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Toelage afvalpreventie

Begunstigde
Buurtwerken,
jeugdverengingen, sociale
instellingen
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Bedrag
4.200 EUR
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