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8. Milieu – premiereglement zwerfvuilactie – goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 20 december 2007 het premiereglement ‘zwerfvuilactie’ 
goedgekeurd en dit eindigt op 31 december 2013. 
 
De gemeente laat nu al zwerfvuil opruimen via het project ‘Nette regio’ in samenwerking met 
IMOG. Ondanks deze actie wordt er vastgesteld dat er nog zwerfvuil voorkomt in de 
gemeente. 
 
Door het verlenen van een premie voor het opruimen van zwerfvuil worden de Deerlijkse 
verenigingen gestimuleerd om zwerfvuil op te ruimen en zo hun kas te spijzen. De gemeente 
werd ingedeeld in 14 deelgebieden zodat het voor de Deerlijkse verenigingen haalbaar is om 
een zwerfvuilactie te organiseren. Bijgevolg is het aangewezen om het premiereglement 
‘zwerfvuilactie’ verder te behouden. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 10 juli 2013 beslist om aan 
het premiereglement ‘zwerfvuilactie’ geen wijzigingen of aanpassingen door te voeren en het 
ongewijzigd te behouden voor een periode die ingaat op 1 januari 2014 en eindigt op 31 
december 2019. 
 
De milieuraad heeft het premiereglement ‘zwerfvuilactie’ besproken in de vergadering van 25 
juni 2013 en had hierover geen opmerkingen.   
 
Artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stipuleert dat 
het tot de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om gemeentelijke 
reglementen vast te stellen. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande 
toelagereglement zwerfvuilactie goed te keuren. 
 
Art. 1. – Onderstaand premiereglement gaat in per 1 januari 2014 en eindigt op 31 
december 2019. 
 

PREMIEREGLEMENT ZWERFVUILACTIE 
 

Art. 1. - 



Omschrijving premie 
 

De premie wordt toegekend voor het organiseren van een zwerfvuilactie door een 
Deerlijkse vereniging of organisatie, al dan niet aangesloten bij een gemeentelijke 
raad. 
 
Art. 2. - 
Voor wie 
 
De premie ‘zwerfvuilactie’ kan worden aangevraagd door een Deerlijkse vereniging of 
organisatie, al dan niet aangesloten bij een gemeentelijke raad. 
 
Art. 3. - 
Bedrag van de premie 
 
De premie voor het organiseren van een zwerfvuilactie bedraagt 100 euro per 
deelgebied.  
 
Indien de Deerlijkse vereniging of organisatie, al dan niet aangesloten bij een 
gemeentelijke raad, de selector van IMOG gebruikt bij de zwerfvuilactie, dan wordt 
deze 100 % betoelaagd mits voorlegging van de factuur van IMOG.  
 
Art. 4. - 
Voorwaarden 
 
Voor de toekenning van de premie ‘zwerfvuilactie’ gelden volgende voorwaarden: 
 

- de zwerfvuilactie dient minstens over 1 volledig deelgebied te gebeuren, zoals 
aangeduid op de kaart die deel uitmaakt van dit reglement; 

- er dient minimum één maand te verstrijken tussen twee opeenvolgende 
zwerfvuilacties op hetzelfde deelgebied. Mits motivatie kan het college van 
burgemeester en schepenen hiervan afwijken; 

- het deelgebied waarin de zwerfvuilactie doorgaat kiest de 
vereniging/organisatie zelf. Mits motivatie kan het college van burgemeester en 
schepenen een deelgebied aan de vereniging of organisatie toewijzen om in 
aanmerking te komen voor de toelage; 

- de gemeente stelt gratis zakken (60 liter) ter beschikking van de Deerlijkse 
vereniging of organisatie, al dan niet aangesloten bij een gemeentelijke raad, 
die een zwerfvuilactie uitvoert. 

- in het zwerfvuil moeten volgende fracties uitgeselecteerd worden: 
o glas; 
o metaal; 
o papier en karton; 
o PMD. 

- bij het niet gebruiken van de selector tijdens de zwerfvuilactie worden de 
zakken, die ter beschikking gesteld worden door de gemeente, verzameld op 
één van de verzamelpunten in overleg met de gemeente.  

 
Art. 5. - 
Aanvraag 
 
De Deerlijkse vereniging of organisatie, al dan niet aangesloten bij een gemeentelijke 
raad, dient minstens 15 dagen vóór de zwerfvuilactie zijn aanvraag schriftelijk te richten 
aan het college van burgemeester en schepenen door middel van het 
aanvraagformulier. 



 
Art. 6. - 
Toekenning en uitbetaling 
 
Na de zwerfvuilactie worden de aangevraagde deelgebieden door de gemeente aan 
een controle ter plaatse onderworpen.  
 
Na positieve controle ter plaatse wordt de premie uitbetaald aan de Deerlijkse 
vereniging of organisatie, al dan niet aangesloten bij een gemeentelijke raad. 
 
De premie wordt slechts toegekend binnen de perken van het op het gemeentebudget 
ingeschreven krediet. 
 
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor te allen tijde 
na te gaan of aan de voorwaarden van dit premiereglement voldaan is. De aanvrager 
zal niets doen dat er kan toe strekken deze controle moeilijk of onmogelijk te maken.  
 

Art. 2. – Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
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