SUBSIDIEREGELEMENT VOOR UITVOERING VAN NATUURBEHEERS-WERKEN
DOOR VERENIGINGEN
Artikel 1:
Dit subsidiereglement heeft tot doel:
-

het beheer van natuurgebieden te ondersteunen,
de bevolking te stimuleren en te sensibiliseren tot inzet voor natuurbeheer, natuurbehoud en
natuurherstel.

Artikel 2:
Jaarlijks wordt door het stadsbestuur in de begroting artikel 879/332-01 een krediet voorzien ter
financiering van deze subsidie.
Artikel 3:
De verenigingen die in aanmerking komen voor subsidiëring van de aankoop van natuurgebieden
conform het gemeenteraadsbesluit dd. 22/9/1994 worden verzocht specifieke beheersdagen in te richten.
Een beheersdag is een dag waarop een beheersactiviteit van minstens 20 manuren verricht wordt en dit
onder leiding en toezicht van de inrichtende vereniging. Het beheerswerk moet kaderen in het globale
beheersplan voor het terrein.
Om in aanmerking te komen voor deze betoelaging moeten deze verenigingen minstens twee
beheersdagen per jaar inrichten.
De inrichtende vereniging die van deze betoelaging wenst te genieten stelt het college van burgemeester
en schepenen in kennis voor 1 maart van het lopende begrotingsjaar van haar beheers- en
activiteitenplan.
De inrichtende vereniging is ertoe gehouden minstens 1 dag op voorhand de milieudienst in te lichten
van de effectieve beheerswerken.
Artikel 4:
Subsidiering is enkel mogelijk voor zover de inrichtende vereniging voor haar beheersactiviteiten beroep
doet op een derde vereniging, verder deelnemende vereniging genoemd.
Elke vereniging of instelling zonder winstgevend doel al dan niet met rechtspersoonlijkheid en met
werking op het grondgebied van Ninove komt in aanmerking als deelnemende vereniging.
Het verzoek hiertoe wordt overgemaakt door de inrichtende vereniging aan de milieudienst.
Artikel 5:
Ten laatste 1 kalenderweek nadat de werken zijn uitgevoerd stelt de inrichtende vereniging het college
van burgemeester en schepenen op de hoogte van de aard van de beheerswerken, alsook van het aantal
manuren dat voor deze activiteit is gepresteerd.

De inrichtende vereniging stelt per beheersdag een omstandig verslag op. Hierbij worden de uitgevoerde
beheerswerken omschreven met vermelding van de locatie en een lijst van de deelnemende personen
van de deelnemende en inrichtende vereniging, met opgave van naam, adres en handtekening, alsook
het aantal uren dat zij gepresteerd hebben en de vereniging(en) waarvoor zij optreden zoals vermeld in
artikel 4. Hiervoor stelt zij ter plaatse een lijst op.
De milieudienst kan alle documenten en de uitgevoerde beheerswerken controleren.
Artikel 6:
Aan de hand van de verslagen van de beheersdagen, na advies van de milieudienst en mits gunstige
evaluatie door het college van burgemeester en schepenen, zal de inrichtende vereniging een vergoeding
ontvangen van maximaal 3,75 euro/manuur.
De inrichtende vereniging ontvangt 1 euro/manuur extra voor die manuren die zijn gepresteerd door een
andere vereniging dan de inrichtende vereniging als onkostenvergoeding.
De inrichtende vereniging is er toe gehouden dat deel van de vergoeding door te storten aan de
vereniging zoals vermeld in artikel 4 die deelneemt aan de beheerswerken à rato van de gepresteerde
uren vermeld in de lijst van deelnemende personen. De inrichtende vereniging bezorgt binnen de 2 maand
na uitbetaling door de stad een betalingsbewijs van betaling aan de deelnemende vereniging aan het
college van burgemeester en schepenen.
De inrichtende vereniging kan maximaal evenveel manuren vergoed krijgen als de deelnemende
vereniging.
Artikel 7:
Voor slecht uitgevoerde werken kan, in overleg tussen de milieudienst en de inrichtende vereniging, een
vermindering van de maximale uurprijs voorgesteld worden.
Artikel 8:
Alle betwistingen aangaande de uitvoering en de interpretatie van onderhavig reglement worden beslecht
door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9:
Dit reglement treedt in voege vijf dagen na publicatie ervan conform de nieuwe gemeentewet.

