DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Overwegende dat preventie en hergebruik moeten primeren op recyclage en verwijdering van afval;
Overwegende dat de gemeenten, en bijgevolg ook de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met
afvalbevoegdheid, door het gewestelijke beleid een belangrijke verantwoordelijkheid hebben gekregen op het
vlak van de voorkoming van afval;
Gelet op het feit dat het nemen van losse preventie-acties een belangrijke stap vormt in de richting van een
geïntegreerd gemeentelijk afvalpreventiebeleid;
Gelet op het belang van sensibilisering bij de bevordering van afvalpreventie.
Overwegende dat naast de gedrukte media, daarbij ook andere, creatieve middelen moeten ingezet worden.
Overwegende dat een aantal afvalproblemen in het bijzonder de zwerfvuilproblematiek, gegroeid zijn omdat de
sociale controle in de loop der tijd verzwakt is en deze problemen dus kunnen aangepakt worden door
buurtwerking te versterken of terug in ere te herstellen.
Gelet op het feit dat de (inter)gemeentelijke dynamiek en creativiteit op het vlak van afvalpreventie-acties
moeten worden aangemoedigd en de ervaringen daarmee zoveel mogelijk moeten uitgedragen worden naar de
andere gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met afvalbevoegdheid;
Gelet op actie 40 van het provinciaal milieubeleidsplan, goedgekeurd op 28 januari 1999, waarin gesteld wordt
dat de provincie “steden en gemeenten” ondersteuning zal geven bij voorbeeldprojecten inzake afvalpreventie
via een provinciaal subsidiereglement”;
Gelet op art. 16 §6 van het decreet van 29/4/94 tot wijziging van het decreet van 2/7/81 betreffende het beheer
van afvalstoffen, beter bekend als het vernieuwde afvalstoffendecreet, dat aan de provincies een coördinerende
rol toebedeelt op het vlak van de inzameling en verwerking van huishoudelijk afvalstoffen; een rol die de
provincie in de mate van het mogelijke ruimer wil invullen door ook afvalpreventie daarbij aan bod te laten
komen;
Gelet op de artikelen 65 en 85 van de Provinciewet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige
toelagen,
BESLUIT:
ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen kan binnen de perken van de
goedgekeurde begroting aan de West-Vlaamse gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met
afvalbevoegdheid subsidies verstrekken ter aanmoediging van de vernieuwende initiatieven die zij nemen op het
vlak van afvalpreventie.
Art. 2. In het kader van dit reglement wordt afvalpreventie beschouwd als het voorkomen of verminderen van de
productie en de schadelijkheid van huishoudelijke of daarmee vergelijkbare afvalstoffen, alsook zwerfvuil, door
reductie aan de bron of door hergebruik. Projecten die louter betrekking hebben op selectieve inzameling van
afvalstoffen komen in principe niet in aanmerking, tenzij het gaat om de gescheiden inzameling van afvalstoffen
op specifieke locaties of van specifieke doelgroepen.
Art. 3. Met het oog op de toepassing van de visibiliteitsvoorwaarden, mogen de De projecten pas worden
uitgevoerd nadat een antwoord omtrent de subsidieerbaarheid van het initiatief door de Bestendige Deputatie
werd ontvangen, en wel tijdens het jaar van indiening of tijdens het eerste jaar daaropvolgend.
(Inter)gemeentelijke projecten die er louter op gericht zijn anderen te betoelagen om bepaalde preventie-acties
uit te voeren komen niet in aanmerking voor de provinciale subsidie.

Art. 4. De eenmalige ondersteuning aan de geselecteerde projecten dekt 50 % van de bewezen kosten, met een
maximaal bedrag van 2500 EUR.
CRITERIA BIJ DE BEOORDELING VAN DE PROJECTVOORSTELLEN
Art. 5. De projectvoorstellen moeten voldoen, en zullen dan ook getoetst worden, aan de onderstaande criteria:
1) het pilootkarakter en de originaliteit
2) het daadwerkelijke, liefst meetbare, preventieve effect
3) de redelijke verhouding tussen kosten en baten
4) de overdraagbaarheid naar andere gemeenten van de provincie
5) de mate waarin het ingediende projectvoorstel ook de jaren na het indienen, opvolging zal krijgen
6) de mate waarin het project kadert in het preventiebeleid van de diverse overheden

Projecten waarbij buurtwerking op een actieve manier wordt ingeschakeld maken een
verhoogde kans op betoelaging.

Art. 6. Projecten die louter op sensibilisering gericht zijn, komen conform het tweede criterium
van art. 5 niet in aanmerking voor betoelaging. Uitzondering kan echter worden gemaakt voor
grootschalige, gemeenteoverschrijdende projecten die aan volgende voorwaarden
beantwoorden:
1) bovengemeentelijk: ingediend worden door twee of meer gemeenten of door een afvalintercommunale
2) originaliteit: het pilootkarakter is ook hier een vereiste; eenzelfde project kan dus nooit tweemaal
betoelaagd worden.
3) interactiviteit: niet beperkt zijn tot louter publicatie van tips op papier, of tot de aanmaak van
tentoonstellingspanelen
4) preventie: niet louter gericht zijn op selectieve inzameling; het project of de campagne moet dus ook
een boodschap van afvalvoorkoming bevatten
5) doelgroepgericht: bij voorkeur gericht op een van de doelgroepen, vermeld in de
samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Gewest – provincies/gemeenten “milieu als opstap naar
duurzame ontwikkeling”, te weten huishoudens, scholen, bedrijven en handelaars, verenigingen.
PROCEDURE
Art. 7. Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met afvalbevoegdheid die aanspraak wensen
te maken op deze subsidie, dienen een aanvraagdossier in waarin de acties of initiatieven van hun projectvoorstel
worden gespecifieerd, samen met een kostenraming.
• Bij de beschrijving van de acties moet duidelijk gemaakt worden welke doelstelling men beoogt, op welke
doelgroep men mikt (bij projecten die kaderen in art. 6 ook de vermoedelijke omvang van die doelgroep),
welke fracties men wenst te voorkomen, op welke locaties de acties zich zullen voordoen, hoe vaak dit zal
gebeuren, op welke manier het project eventueel in de toekomst zal worden verdergezet, welke (lokale)
partners bij de acties zullen worden ingeschakeld, welke communicatieve middelen men daarbij zal inzetten.
• De ingebrachte kosten kunnen betrekking hebben op materiële voorzieningen (ook beloning bvb. voor
medewerkers), drukwerk, ingehuurde expertise of externe personeelsinzet.
• Rekeningnummer met bijhorende naam en adres waarop de subsidie mag worden overgeschreven moeten
worden vermeld.
Art. 8. De projectvoorstellen kunnen doorlopend worden ingediend tot 15 oktober van elk kalenderjaar bij de
Dienst MIRONA, Provinciehuis Boeverbos, Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries-Brugge.
Voor projecten die gericht zijn op sensibilisering (art. 6) van schoolgroepen wordt intern advies gevraagd bij de
provinciale begeleiders van milieuzorgprojecten op School om de afstemming tussen het project van de
aanvrager en andere milieuzorgprojecten op school te verzekeren.

Art. 9. De aanvragen zullen worden behandeld in de volgorde waarin zij toekomen. Binnen de 3 maanden na
indiening van de projectvoorstellen, worden de gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met
afvalbevoegdheid op de hoogte gebracht van de uitspraak van de Bestendige Deputatie over hun aanvraag tot
betoelaging. Deze principiële toezegging kan vergezeld gaan van enkele aanbevelingen of suggesties.
Gelijklopend met de uitspraak worden de middelen voor uitbetaling van deze subsidie vastgelegd.
Art. 10. Met het oog op de uitbetaling van de subsidie sturen de gemeenten of intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden met afvalbevoegdheid na uitvoering van het project een kort eindrapport (ca. 3 blz.)
dat een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie bevat van het project, evenals een overzicht van de
uitgavenfacturen (en inkomsten) van het project. Dit eindrapport, dat geldt als aanvraag tot uitbetaling van de
subsidie, moet de Dienst Mirona bereiken vóór 1 november van het kalenderjaar volgend op de toezegging van
de subsidiëring door de Bestendige Deputatie, waarvan sprake in art. 8.

Als blijkt dat het project werd uitgevoerd in overeenstemming met de beschrijving en/of de
doelstellingen van het aanvraagdossier volgt de uitbetaling. Het uitbetaalde subsidiebedrag kan
evenwel nooit méér bedragen dan hetgeen daarvoor werd vastgelegd op basis van de
kostenraming in het aanvraagdossier (cfr. art. 8)
AANVULLENDE BEPALINGEN
Art. 11. De subsidie van de provincie is cumuleerbaar met andere subsidies tot ten hoogste 90% van de uitgaven.
Art. 12. De gemeente of afvalintercommunale verbindt er zich toe op informatieborden en in alle publicaties en
persberichten in verband met de uitvoering en resultaten van het project de samenwerking met de provincie te
vermelden. Zij dient bij publicaties en op informatieborden gebruik te maken van het logo van de provincie
West-Vlaanderen.
Art. 13. Provincieambtenaren kunnen steeds toezicht uitoefenen om na te gaan of aan alle voorwaarden van dit
reglement is voldaan.
Art. 14. Indien blijkt dat onjuiste of onvolledige gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van dit
reglement niet of niet meer worden nageleefd, kan de Provincie, na beslissing van de Bestendige Deputatie
overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie.
Art. 15. Elke betwisting betreffende dit reglement en de toepassing ervan wordt beslecht door de Bestendige
Deputatie.
OVERGANGSBEPALING
Art. 16. Bij wijze van overgangsmaatregel kunnen projecten die beantwoorden aan de criteria van het nieuwe
art. 6 en die werden uitgevoerd in de loop van 2002 nog tot 1 april 2003 worden ingediend.

