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Nummer Omschrijving Bedrag 09 Bedrag 10 Toelichting
Operationele doelstelling
visienota leefmilieu 2008-2013
goedkeuring gemeenteraad 31/3/2009

UITGAVEN
Gewoon
876-124-03 aankoop betaalstickers GFT+ en grof huisvuil 7000 5000 verlaging op basis van huidige aankoopprijzen
876-124-06 ophalen restafval en grof huisvuil 237000 240000
876-124-48 ophalen en verwerken afval RP en stadswerken 220000 220000
876-435-01 kosten ISVAG 570780 invullen door fin dienst op basis van bericht ISVAG
8761-435-01 kosten IGEAN deel milieu 412880 invullen door fin dienst op basis van bericht IGEAN
8798-332-02 werking milieuraad 1240 1240
8791-123-48 sensibilisering milieuraad 500 500 te schrappen en bij sensibilisering milieu
879-332-02 bijdr, bond beter leefmilieu 838 838
8793-332-02 bijdr, ver,openb,groen 1510 1510
879-331-01 bijdr,papieroph vereniging 500 2500 verhoging wegens lage papierprijzen
879-124-02 werking milieudienst 2500 2500
879-124-48 sensibilisering milieu 13000 10000 verlaging is mogelijk omdat project thermofoto betaald is
8794-332-02 reglement KLE 1000 1000 Investeren in openbaar groen
8795-332-02 regl, duurzaam bouwen 75000 55000 verlaging subsidie PV en stookolietanks wordt afgeschaft Iedereen op weg naar Kyoto
8797-332-02 subsidie afval scholen 7000 7000 aanpassing reglement voorzien Eigentijds afvalbeleid
879-435-01 uitv, overeenkomst PIH 1500 1500
877-124-03 aankoop regenwatertonnen 7500 10000 er worden steeds meer regenwatertonnen verkocht Naar gescheiden opvang van regenwater
879-122-02 studiekosten milieu 3500 3500 ev te schrappen mits gebruik algemeen krediet studiekosten
8791-124-06 GNOP prestaties derden 17500 17500 Investeren in openbaar groen
8791 331 01 subsidie afvalpreventie 3500 3500 Eigentijds afvalbeleid
8790-332-02 bijdr werking Kempisch Landschap vzw 2500 2500
766-123-48 dag van het park 10000 10000 besproken met Eric Van Reusel
xxx xxx xx rattenbestrijding door bedrijf 2500 voor bestrijding op openbaar domein (wettelijk verplicht)

Totaal gewone dienst 1596748
Buitengewoon

879 723 60 vernieuwen stookinstallatie ABK -85000 85000 doorschuiven naar 2010 studiebureau aangesteld in 2009 Energiebesparing in de stadsgebouwen
idem plaatsing PV panelen dak GTI -100000 100000 doorschuiven naar 2010 project SO subsidie 8470 euro Hernieuwbare energie in de stadsgebouwen
idem regeling verwarming Hoeve Dieseghem 10000 wegens hoge stookkost studiebureau aangesteld in 2009 Energiebesparing in de stadsgebouwen
idem relighting abk 70000 bestaande verlichting is versleten (bouwj 1983) Energiebesparing in de stadsgebouwen
xxx xxx xx verbinding R Van Ranstlei - berm pm kost afhankelijk van uitvoeringswijze Meer en beter toegankelijk openbaar groen
xxx xxx xx aankoop elektrische wagen 20000 cbs 27/7/09 project SO subsidie 5400 euro Betere luchtkwaliteit, minder geluidshinder
xxx xxx xx aankoop nieuwe veegmachine 78000 cbs 4/5/09 subsidie 50% via IGEAN/OVAM Een propere straat en stad
xxx xxx xx studiekosten openleggen Fortloop 10000 project SO 2010 Ruimte voor water
8782 725 54 heraanleg middenweg Mortsel Dorp 0 125000 Uitvoeren reductieplan onkruidbestrijding
xxx xxx xx verhoging fietsvergoeding pm via personeelsdienst (5200 euro extra per jaar) Investeren in mobiliteit
xxx xxx xx derdebetalersregeling De Lijn pm kostprijs tussen 30,000 en 90,000 euro/jaar afh van keuze Investeren in mobiliteit

INKOMSTEN

876/161-05 textielcontainers 1625 1625
876-161-48 ristorno's afval 10000 10000
879-465-01 uitv,milieuconvenant 100000 100000 incl subsidies voor projecten samenwerkingsovereenkomst
879-161-01 verkoop compostvat, compostbak, GFT 6500 8500 meer verkoop regenwatertonnen

emmer, GFT container en regenwaterton
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