
5.X. TECHNISCHE DIENST – MILIEU – SUBSIDIEREGLEMENT MULCHMAAIER –
GOEDKEURING

Voorgeschiedenis
geen

Feiten en context
In de visienota leefmilieu 2008-2013 (goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2009) werd in het
kader van het afvalbeleid binnen de operationele doelstelling ‘Optimaliseren GFT-ophaling en
tuinafvalophaling’ bepaald dat de aankoop van een mulchmaaier vanaf 2009 zal worden gesubsidieerd.
Doelstelling hiervan is om in het kader van het afvalpreventiebeleid het aanbod van grasmaaisel te
verminderen.

Juridische grond
geen

Adviezen
Het positief advies van duurzaamheidsambtenaar Aagje Geerardyn en milieuambtenaar Erik Mertens.
Het positief advies van de compostmeesters.
Het positief advies van de milieuraad.

Argumentatie

Financiële weerslag
Er wordt voorgesteld om een subsidie toe te kennen van 20% met een maximum van 75 euro. In de
begroting 2009 is hiervoor ca. 3000 euro voorzien.

De subsidie mulchmaaier zal zichzelf terugverdienen doordat er kosten voor het stadsbestuur zullen
wegvallen. Voor een gemiddelde tuin van 200 m² produceert men per maaibeurt 15 kg grasmaaisel. Voor
30 maaibeurten per jaar betekent dit 450 kg grasmaaisel per jaar. Wanneer dit maaisel naar het
recyclagepark wordt gebracht betekent dit een kost voor het stadsbestuur van 22,5 euro per jaar. Wanneer
men het maaisel voor ophaling aanbiedt in de GFT-container bedraagt de reële kost voor het stadsbestuur
20 euro per jaar (ophaling kost 50 euro maar wordt deels gedekt door de prijs van 30 euro die de inwoner
betaalt voor het leegmaken van de GFT-container). Voor een gemiddelde tuin van 200 m² betekent dit dat
de subsidie zichzelf binnen de 3 à 4 jaar terugverdient.

Fasering
Na de gemeenteraad.

DE GEMEENTERAAD BESLUIT

Art.1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement mulchmaaiers:

Art. 1. Binnen de perken van de jaarlijks op de gemeentebegroting voorziene en goedgekeurde kredieten
verleent het college van burgemeester en schepenen een toelage voor aankoop van een mulchmaaier. De
betoelaging is alleen bestemd voor inwoners van de stad Mortsel. Per gezin wordt voor de aankoop van een
mulchmaaier slechts éénmalig een toelage toegekend. De aanvrager van de subsidie of de bestemmeling
van de facturen mogen geen rechtspersoon zijn. Enkel mulchmaaiers aangekocht na 1 januari 2009
komen in aanmerking voor de toelage (factuurdatum).

Art. 2. Definitie mulchmaaier: grasmachine met messen en maaitrommel die specifiek is geconstrueerd
voor het meermaals versnipperen van gras waardoor het maaisel als mulchlaag ter plaatse blijft liggen in
het gazon. De maaier kan standaard zowel mulchmaaien als gras maaien met opvangbak (combimaaier) of
de maaier kan enkel mulchen.

Art. 3. Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de mulchmaaier voldoen aan de volgende eisen:
- CE-markering (veiligheid)
- maximum gegarandeerd geluidsvermogen gemeten volgens de Europese richtlijn 2005/88/EG
(geluidsrichtlijn als geactualiseerde versie van 2000/14/EG):



Maaibreedte (L) Maximum toelaatbaar geluidsvermogenniveau (dB/1pW)
L < 50 cm 96 dB
L 50 cm <  70 cm 98 dB

Art. 4. De subsidie bedraagt 20% op de aankoopprijs met een maximum van 75 euro.

Art. 5. De aanvraag tot betoelaging dient ingediend te worden door middel van het door het
gemeentebestuur ter beschikking gesteld aanvraagformulier. Volgende bewijsstukken dienen samen met
het gedateerde en ondertekende aanvraagformulier ingediend te worden: een aankoopfactuur of
gedetailleerd kassaticket, en een attest dat aantoont dat aan de voorwaarden van artikel 3 wordt voldaan.

Art. 6. Alvorens over te gaan tot betaling zal er op basis van de bewijsstukken een evaluatie gebeuren.

Art. 7. Aanvragers van de subsidie dienen de mulchmaaier op het aangegeven adres te bewaren en mogen
deze niet vervreemden binnen een periode van 5 jaar na de subsidieaanvraag. Het is de gemeente
toegestaan om de nodige controles te verrichten op de toekenningsvoorwaarden van de betoelaging.
Blijken de voorwaarden niet nageleefd, dan zal de toelage niet uitbetaald of worden teruggeëist.

Art. 8. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning en het bedrag van de
toelage. Aan de toekenning kunnen bijkomende voorwaarden verbonden worden. Bij gemotiveerde
beslissing kan de toekenning van de toelage worden geweigerd. De aanvrager wordt van de beslissing
betreffende de toekenning van de toelage schriftelijk in kennis gesteld binnen de 60 dagen na het indienen
van de aanvraag.

Art.2:
De Financiële gevolgen zijn:
Begrotingsartikel Begrotingskrediet Beschikbaar Effectieve uitgave
8791 331 01 3.500,00 ca. 3.000,00

Art.3:
Kopie wordt bezorgd aan:
Dienst Aantal Opdracht
Technische dienst 2 Voor opvolging
Financiële dienst 1 Voor opvolging
Infodienst 1 Ter info


