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Gemeentesecretaris

De Gemeenteraad,

Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de
voorschriften van de wet en in openJrare zitt.ing bijeen,
GeIeL op het, gemeentedecreet, meer bepaald arL. 42, art. 187 en

art. 252,
Gelet op de web van 14 november l-983 inzake de controle op de
toekenning en op de aanwending van sommige toelagen,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 juni 1993 betreffende
het verlenen van een fínancj-èIe ondersteuning bij aankoop van
een compostbak of een compostvat,
Na beraadslaging;
Beslist : meL algemene stemmen

.Artikel L
In uiLvoering van het afvalstoffenbeleid ondersteunt het
gemeentebestuur de actie rond het t.huiscomposteren van
keukenafval en klein tuinafvaL door het verlenen van een boelage
bij aankoop van een compostbak of een composLvaL.
ARTIKEI, 2

De toelage bedraag't 5 euro bij aankoop van een composLvaL met
een minimal-e inhoud van 200 liter of bij aankoop van een

compostbak. Ze wordt éénmalig verleend aan elk gezin in
Kampenhout die hiertoe een aanvraag richt aan het college van
burgemeester en schepenen.
Aprßer,

3

Het toekennen van de toetage is onder\¡/orpen aan volgende
voorwaarden :
r de aanvraag voor een t,oelage dient te gebeuren door middel
van het voorleggen van de originele factuur of
afleveringsbon van een aangekochte compostbak-composLvaL.
" de koper van een compostbak-composLvat die de toelage
aanvraag't dient ingeschreven t.e zijn in de
bevolkingsregisLers van de gemeente KampenhouL.
Gemeente Kampenlrout
Gemeenteraad

I

de compostbak-compostvat magi enkel gebruikt worden in de
door de koper opgegeven tuin die op het grondgebied van
Kampenhout moet gelegen zijn.
¡ de koper staat controle Loe op de aanwezigheid en gebruik
van de compostbak-compostvaL aan de daartoe door heÈ
college van burgemeester en schepenen aang'estelde persoon.
. de composLbak-compostvat mag níeL doorverkochL, geruild of
aan derden worden afgestaan tenzij Lerugbetaling aan de
gemeente van de bij de oorspronkelíjke aankoop verkregen
toelage.

Ànr¡rsL 4
Het toekenrÌen van deze

het jaarlijks

toelage en uitgaven is afhankelijk van
uittrekken van de nodige kredieten op de

begroLing
ÀnrrreL 5
Dit reglement, herroept
vanaf 1 januari 2009.

alle vorige reglementen en ís geldig

ÀRTIKEI, 6

beslissing wordt vermeld op de overzichtslijst
provinciebestuur wordt overgemaakL.
Deze
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