Gemeenteraad
Uittreksel uit de notulen
zitting van 16 december 2013
Aanwezig:

Peremans Steven - voorzitter
Wynants Ivo - burgemeester
Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen
Wouters Nadine - OCMW-voorzitter
Somers Edwin, Van Osselaer Jurgen, Verstrepen Liesbeth, Patteet Guy, Verhaert
Dirk, Pacquée-Rombouts Maria, Michielsens Philippe, Plasmans Pia, Matthys
Annemie, Carpentier Inge, Kelders Lieve, Boeckxstaens Roger, Antonissen Koen,
Van Mechelen Agnes, Laureyssens Elke - raadsleden
Sysmans Emiel - secretaris

23. Subsidiereglement Omnio-statuuthouders en gezinnen met minstens 4 kinderen
De Raad in openbare zitting;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 na wijzigingen, artikel 42 en 43;
Overwegende dat de gemeente is overgegaan tot de hervorming van de tussenkomsten in de
huishoudelijke afvalstroom;
Gelet op dat het budget 2013 dat ruimte biedt voor een sociale correctie van de laagste inkomens en
gezinnen met minstens 4 kinderen;
Gelet op het raadsbesluit van heden houdende vaststelling van het retributiereglement op het ophalen
en/of verwijderen van huishoudelijk afval en het brengen van huishoudelijk afval naar het
recyclagepark;
Overwegende dat het toekennen van de subsidie aan de houders van het Omnio-statuut en gezinnen
met minstens 4 kinderen een eenvormige en gemakkelijk controleerbare categorie inhoudt;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Beslist eenparig:
Art.1. Voor de boekjaren 2014 tot en met 2019 en binnen de perken van de kredieten die op het
budget van het gemeentebestuur Wijnegem worden voorzien, verleent het gemeentebestuur een
tussenkomst in de retributie op het ophalen en/of verwijderen van huishoudelijk afval:
- aan de Omnio-statuuthouders die genieten van de voorkeurtarieven inzake gezondheidszorg
overeenkomstig de wet van 14 juli 1994 en latere wijzigingen tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
- en aan gezinnen met 4 of meer kinderen volgens de inschrijvingen in het bevolkings- en
vreemdelingenregister op 1 januari van het financieel boekjaar.
Art.2. De in artikel 1 bedoelde tegemoetkoming wordt na onderzoek toegekend aan de personen die in
aanmerking komen.
Art.3. Deze tussenkomst bestaat uit 2 rollen huisvuilzakken en 1 rol PMD-zakken (waarde 34,50 euro).
Art.4. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de toestand van het Omnio-statuut of het
gezin met minstens 4 kinderen te controleren aan de hand van de middelen die het ter beschikking
heeft.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
Namens de gemeenteraad.
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