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Subsidiereglement ondersteuning natuur- en milieueducatieve activiteiten 

Bevoegdheid 

Decreet over het lokaal bestuur, artikel 41. 

Naam schepen:Sabine Vanderhaeghen 
Bevoegd voor: Milieu 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Barbara Cardoen 
 

Wetgeving 

− Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

− Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

− Gelet op het feit dat de gemeente zich engageert om milieu educatieve projecten en acties te 
ondersteunen en dat dit ook één van de doelstellingen is van het Regionaal Landschap 
Westhoek. 

− Gelet op de beslissing van het schepencollege d.d. 23 juli 2007 waarbij het voorstel tot subsi-
diereglement ter ondersteuning van natuur- en milieu-educatieve activiteiten werd besproken 
en goedgekeurd. 

− Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 19 november 2007 tot goedkeuring van een 
subsidiereglement ter ondersteuning van natuur- en milieu-educatieve activiteiten. 

− Overwegende dat het bestaande subsidiereglement natuur- en milieu-educatieve activiteiten 
ondersteunt in het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Westhoek en dit zeker ten 
goede komt van de inwoners. 

− Overwegende dat er nood is om het bestaande reglement uit te breiden naar lokale erkende 
verenigingen die instaan voor de begeleiding van natuur- en milieu-educatieve activiteiten.  

 



Financieel 

− Krediet voorzien binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 in het jaar 2020. 

− Beleidsitem (omschrijving) 03290 – overige vermindering van milieuverontreiniging, algemene 
rekening (omschrijving) 64900000 -Algemene werkingssubsidies 

− Beleidsdoelstelling 10010 

− Actieplan: 10010010 Actieplan 10 Bestuurszaken 

− Actie: 10010010025 – Beheer Algemene Toelagen 
o Startkrediet:1.250 € 
o Huidig krediet:1.250 € 
o Geschatte kostprijs:750 € 
o Resterend krediet na beslissing: 500 € 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

− Onder impuls van het Regionaal landschap Westhoek werd destijds een subsidiereglement 
opgesteld voor promotie van natuur- en milieu-educatieve activiteiten binnen het grondgebied 
van het regionaal landschap. 

− Het oude reglement wordt vandaag vooral gebruikt door scholen van Zonnebeke die gebruik 
maken van een gids in de Palingbeek.  Doch er gebeuren ook andere activiteiten met bege-
leiding in Zonnebeke door Zonnebeekse erkende verenigingen (vb. nestkast bouwen met 
scholen) waarbij men vaststelt dat het handiger zou zijn dat de ‘begeleider’ deze subsidie kan 
aanvragen (vb. bij de nestkastwerking kan de organisator dan ook sneller zijn materiaal beta-
len).   Bij deze wordt het bestaande reglement volledig herwerkt maar blijft wel de mogelijk-
heid bestaan dat een begeleide school/groep de subsidie aanvraagt.   Weliswaar is er geen 
dubbele subsidiëring van een activiteit mogelijk (dit wordt gecontroleerd via de aanvraagfor-
mulieren) en blijft de aanvrager wel een vereniging of school uit Zonnebeke voor een activiteit 
binnen het regionaal landschap Westhoek .  

 

Stemming 

Aantal ja stemmen 23 Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, 
Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joa-
chim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, So-
phie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Anne-
lies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, 
Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, 
Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, Willi-
am Doom 

Aantal nee stemmen 0  
Aantal onthoudingen  0  
 
 

Besluitvorming 

− De gemeenteraad keurt onderstaand reglement goed: 
Artikel 1 
Het gemeentebestuur ondersteunt scholen en erkende verenigingen uit Zonnebeke die het 
bestuur bijstaan in haar milieu - en natuur-educatieve taak of zelf milieu - en natuureducatie-
ve initiatieven opzetten. 
Artikel 2 
De activiteit moet plaatsvinden op grondgebied van het Regionaal Landschap Westhoek nl 
Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Koekelare, Korte-
mark, Veurne, Heuvelland, Mesen, Ieper, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke. 



Artikel 3 
Activiteiten en initiatieven die aanvaard worden zijn: begeleide natuur- en milieu-educatieve 
activiteiten van groepen/klassen uit Zonnebeke. 
Natuur- en milieueducatie, hierna afgekort tot NME, betreft: 
- alle vormen van leeractiviteiten van scholen of groepen,  
- alle vormen van voorlichting, educatie, burgerparticipatie en communicatie voor een alge-
meen publiek  
met betrekking tot natuur, ecologie, milieu, landschap en duurzaamheid, met als achterlig-
gende gedachte dat bekendheid hiermee en kennis hiervan zal leiden tot meer betrokken-
heid, respect, natuur- en milieuvriendelijk handelen en daarmee tot duurzaamheid 
en leefbaarheid van de samenleving.  
Artikel 4 
De begeleide activiteit waarbij een erkende vereniging of school uit Zonnebeke tegen beta-
ling beroep doet op NME begeleiding of onkosten maakt die onlosmakelijk verbonden zijn 
aan de NME activiteit (dus geen catering, transport,…) worden voor maximum 50% gesubsi-
dieerd.  
Deze subsidies komen ten goede aan de deelnemende partij (dit is dus de begeleide groep, 
vereniging of school) uit Zonnebeke, ofwel aan de organisator-begeleider uit Zonnebeke.  
Er mag geen dubbele subsidiëring worden aangevraagd: 
Ofwel gebeurt de aanvraag door organisator-begeleider ofwel door de deelnemende partij.  
Artikel 5 
De groepsgrootte is maximaal 25 deelnemers per gids/gidsbeurt/activiteit.  Het aantal perso-
nen dient vermeld te worden op de factuur of onkostennota en kan gecontroleerd worden. 
(Deze voorwaarde dient als kwaliteitsgarantie van de begeleiding). 
Artikel 6 
De jaarlijks te verkrijgen subsidie voor begeleide natuur- of milieu-educatieve activiteit be-
draagt maximum 50,00 euro per begeleide groep. 
Artikel 7 
De aanvraag tot subsidie moet gericht worden aan het College van burgemeester en sche-
penen, en dient voor alle initiatieven aan de volgende vereisten te voldoen (in bijlage bij dit 
reglement wordt een voorbeeldformulier aangeleverd): 
- de aanvraag wordt ondertekend door de directie van de school/ bestuur van de erkende 
vereniging uit Zonnebeke.  
- de bewijsstukken van de onkosten.  
- vermelden rekeningnummer van de school / erkende vereniging 
Artikel 8 
Het college van burgemeester en schepenen is ertoe bevoegd alle onderzoeken te bevelen 
die zij nuttig of noodzakelijk acht voor het nagaan van de juistheid van de verstrekte gege-
vens.  De uitbetaling geschiedt indien vastgesteld werd dat het project effectief zoals om-
schreven tot stand kwam en dat de aanvraag conform het reglement is. Zij bericht de aan-
vrager over haar beslissing. 
Artikel 9 
De toelagen worden beperkt tot de middelen ingeschreven in het budget van het lopende 
dienstjaar. 
Artikel 10 
Het nodige krediet zal voorzien worden in het meerjarenplan 2020-2025. 
Artikel 11 
Het subsidiereglement d.d. 19 november 2007 inzake ondersteuning natuur- en milieueduca-
tieve activiteiten wordt opgeheven met ingang van huidig reglement op 20 april 2020. 

− Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan: 
- de Financieel Directeur (wn) en de financiële dienst 
- dienst omgeving – milieu.  

 
 

Namens de gemeenteraad, 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Voorlichting&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuur_(kosmos)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkeling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leefbaarheid


Wnd. Algemeen Directeur  Voorzitter gemeenteraad 
(get) B. Vandenberghe (get) T. D'Alleine 
 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL 

Wnd. Algemeen Directeur  Voorzitter gemeenteraad 

B. Vandenberghe T. D'Alleine 
 
 


