subsidie compostvat,
compostbak of wormenbak

Milieudienst

Aanvraagformulier

AANVRAGER:
Naam, voornaam:
Straat, nummer:
Woonplaats:
Telefoon:

Bankrekeningnummer:

INDIEN U EEN TWEEDE VERBLIJF HEBT IN KNOKKE-HEIST:
Straat, nummer:
vraagt de gemeentelijke subsidie aan voor de aankoop van een compostvat, open compostbak of
wormenbak, en voegt in bijlage het bewijs van aankoop van dit vat of bak.
LEVERANCIER:
Naam, voornaam:
Straat, nummer:
Woonplaats:

B.T.W.-nummer:

Verkoopdatum:

Prijs:

(handtekening leverancier)
Gedaan te Knokke-Heist, op (datum):
(handtekening aanvrager)
Dit formulier zenden of afgeven aan de milieudienst van het Gemeentebestuur Knokke-Heist,
A. Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist.
Ondergetekende…………………………………………………………….kringloopkracht / ambtenaar
(schrappen wat niet past) belast met de controle verklaart dat het compostvat /open compostbak /
wormenbak (schrappen wat niet past) overeenstemt met artikel 4 van het raadsbesluit van 27 februari
2003. De composteringseenheid wordt correct gebruikt.
NUMMER AANVRAAG:
TOELAGE: .................................... EURO.

(handtekening kringloopkracht / ambtenaar)

GEMEENTEBESTUUR KNOKKE-HEIST - VERWEEPLEIN 1 - 8300 KNOKKE-HEIST (België)
Contactpersoon : Lawrence Van Dammes 050 630 185
email : Milieudienst@knokke-heist.be

website : www.knokke-heist.be
Formulier : aanvraag subsidie compostvat

VAK IN TE VULLEN DOOR DE BEVOLKINGSDIENST INDIEN DE AANVRAGER INWONER IS
OF DOOR DE DIENST FINANCIËN INDIEN DE AANVRAGER TWEEDE VERBLIJVER IS
(de aanvrager moet zich niet zelf aanbieden)
De ondergetekende ambtenaar van de bevolkingsdienst / dienst financiën verklaart dat de aanvrager zijn / haar
domicilie heeft / voor hetzelfde dienstjaar ingekohierd is te Knokke-Heist.

handtekening

Uittreksel uit het reglement “ Subsidie voor de aankoop van compostvaten en, open compostbakken en wormenbakken “.
Artikel 1.
Binnen de kredieten van de gemeentebegroting van het lopende werkjaar wordt een subsidie verleend voor de aankoop van compostvaten,
open compostbakken en wormenbakken. Deze subsidie moet de kleinschalige compostering van het G.F.T.-afval bevorderen.
De toekenning van deze gemeentelijke subsidie wordt beperkt tot de op de gemeentebegroting uitgetrokken kredieten. De aanvragen worden
uitbetaald in volgorde van het indienen en de inschrijving bij de gemeentelijke administratie.
Artikel 2.
De subsidie is gelijk aan de aankoopprijs met een maximum van 50 EUR. Zij wordt enkel toegekend voor de aankoop van een
composteringseenheid met een minimuminhoud van 200 liter, met uitzondering van de wormenbak.
De aankoop van een composteringseenheid wordt enkel gesubsidieerd als kan bewezen worden dat daarbij ook een beluchtingstok wordt
gebruikt; zonder wekelijkse beluchting kan het composteringsproces niet op gang komen.
De aankoopprijs van een beluchtingstok, compostversneller, compostverbeteraar of andere bijhorende producten valt buiten deze subsidiëring.
Artikel 3.
Elke aanvrager kan een onbeperkt aantal composteringseenheden aankopen, binnen of buiten de gemeentelijk grenzen. Voor dezelfde
woongelegenheid kunnen echter maximum 2 composteringseenheden worden gesubsidieerd.
Elke aanvrager die in het verleden een gemeentelijke subsidie voor de aankoop van een composteringseenheid verkreeg, kan, bij verlies of
vernietiging ervan geen tweede maal een beroep doen op deze gemeentelijke subsidie
Artikel 4.
De gemeentelijke subsidie wordt toegekend:
1. Aan de inwoners die op datum van aanvraag van de subsidie hun domicilie op de gemeente Knokke-Heist hebben.
2. Aan de tweede verblijvers te Knokke-Heist. Onder tweede verblijvers worden verstaan, zij die als dusdanig voor hetzelfde dienstjaar
ingekohierd zijn en waarvan hun naam ook op het aankoopbewijs van het compostvat wordt vermeld. Bijgevolg kan de tweede verblijver
die om welke reden ook de belastingen niet betaalt evenmin in aanmerking komen voor de premie.
3. Aan de scholen van Knokke-Heist.
4. Voor aankopen conform de bepalingen vermeld in artikel 2.
5. De subsidie kan pas verkregen worden na controle ter plaatse van een gemeentelijke ambtenaar of een kringloopkracht. Hij stelt de
aanwezigheid en de juiste aanwending van het compostvat of open compostbak of wormenbak vast. De kringloopkrachten nemen zelf
contact op met de inwoners en de scholen. Tweede verblijvers maken hiervoor een afspraak met de milieudienst.
6. Nadat de milieudienst een attest met aankoopbewijs heeft voorgelegd aan de gemeenteontvanger.
Hierin staat vermeld dat de
aanvrager van de gemeentelijke subsidie, dit vat werkelijk heeft aangekocht in het lopende werkjaar.
7. De aanvraag tot het bekomen van deze subsidie dient uiterlijk op 1 november van het lopende werkjaar bij het bestuur te worden
ingediend op een formulier dat kosteloos te bekomen is bij de handelaars of bij de Milieudienst, A. Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist (
tel 050 630.185).
Artikel 5.
Alle inwoners en tweede verblijvers in de gemeente Knokke-Heist komen voor deze subsidie in aanmerking. De compostvaten, open
compostbakken of wormenbakken moeten in Knokke-Heist geplaatst en gebruikt worden.
Artikel 6.
Op straffe van teruggave van de verleende subsidie mag het aangekochte compostvat, open compostbak of wormenbak binnen een termijn
van 2 jaar na aankoop op geen enkele wijze verkocht of geruild worden; het moet gekoppeld blijven aan het domicilieadres van de inwoner
en/of het adres van het tweede verblijf.
Artikel 7.
De kredieten voor deze subsidie worden voorzien in de gemeentebegroting onder het begrotingsartikel 879/331-01.
Artikel 8.
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

