
5.X. TECHNISCHE DIENST – MILIEU – SUBSIDIEREGLEMENT AFVALPREVENTIE EN
DUURZAME AANKOPEN SCHOLEN – GOEDKEURING

Voorgeschiedenis
De gemeenteraad (19 december 2001) keurde het gemeentelijk subsidiereglement afvalpreventie scholen
goed.

Het college (4 mei 2009) besliste om te streven naar erkenning als FairTradeGemeente en zich aldus
kandidaat te stellen voor het behalen van de titel FairTradeGemeente.

De gemeenteraad (29 september 2009) keurde de resolutie rond FairTradeGemeente goed. Naast de
aankoop van Max Havelaar gelabelde koffie en minstens één ander Max Havelaar gelabeld product, werd
hiermee het engagement aangegaan om de Mortselse bevolking te informeren en sensibiliseren rond
eerlijke handel, en hiervoor de nodige middelen te voorzien.

Feiten en context
Een nieuw subsidiereglement biedt de mogelijkheid om, rekening houdend met de resultaten van het
vorige subsidiereglement en de huidige situatie, de scholen extra aan te moedigen om aan afvalpreventie
te doen.

Tot nu toe kregen de scholen de volgende subsidies:
Subsidie Voorwaarden Bedrag Jaarlijks/eenmalig
Drankverpakking verkoop drank in herbruikbare

drankverpakkingen (ook bij
drankautomaten)
aanbieding van zelfbereide dranken in
herbruikbare tassen of bekers
sensibilisatie ouders en leerlingen om
geen wegwerpverpakking mee te
nemen naar school

1,5 euro per leerling jaarlijks

Brooddozen sensibilisatie ouders en leerlingen om
een brooddoos en geen
wegwerpverpakking mee te nemen
naar school

0,75 euro per
leerling

jaarlijks

Composteren plaatsing van minimum 1 compostvat
of -bak voor verwerking van groen-
en/of keukenafval
onderhouden gebeurt in
samenwerking met leerlingen
het composteren integreren in het
lessenpakket

0,50 euro per
leerling

éénmalig

MOS/Groene
school

deelname aan project MOS (kleuter-
en basisschool)/Groene school
(secundair onderwijs) georganiseerd
door de Vlaamse overheid met
behalen van een logo

1,5 euro per leerling éénmalig

Uit de subsidieaanvragen in het kader van het vorige reglement blijkt dat de overgrote meerderheid van de
scholen ondertussen voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld voor het verkrijgen van de subsidie
drankverpakking en de subsidie brooddozen.

Daarom wordt voorgesteld om de subsidie drankverpakking en de subsidie brooddozen samen te voegen
tot de subsidie verpakking etenswaren. Om een subsidie van 1,5 euro per leerling per schooljaar te
verkrijgen dienen de scholen te voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie drankverpakking èn de
voorwaarden voor de subsidie brooddozen.
Voor het verkrijgen van de subsidie verpakking etenswaren wordt aan de middelbare scholen volgende
bijkomende voorwaarde gesteld: indien het stadsbestuur een zwerfvuilactie organiseert voor de middelbare
scholen dient minstens één klas van de middelbare school hieraan mee te werken. De zwerfvuilacties
zullen plaatsvinden in de buurt van de school, de exacte plaats hiervan zal worden vastgelegd in overleg



tussen het stadsbestuur en de betreffende school. Indien het stadsbestuur gedurende een bepaald
schooljaar geen zwerfvuilactie voor de middelbare scholen organiseert, vervalt deze voorwaarde.

De eenmalige subsidies Composteren en MOS/Groene school werden tot nog toe slechts door de helft van
de scholen aangevraagd. Daarom wordt voorgesteld om de subsidies Composteren en MOS/Groene school
te behouden.

Een nieuw subsidiereglement biedt daarnaast ook de mogelijkheid om het reglement uit te breiden met
duurzame aankopen. Meer bepaald wordt voorgesteld om aan scholen die fair trade of biologische
producten aankopen, en actie ondernemen om hun leerlingen hierover te sensibiliseren, een subsidie te
geven van 30% van de kosten van de aangekochte fair trade of biologische producten met een maximum
van 1 euro per leerling per schooljaar.

Juridische grond
geen

Adviezen
Positief advies van milieuambtenaar Erik Mertens, duurzaamheidsambtenaar Aagje Geerardyn,
onderwijsregisseur Sigrid Jaeken en Noord-Zuidconsulent Lars Verschaeren

Het advies van de milieuraad van 3 juni.

Het advies van de GROS van 27 mei: De GROS geeft positief advies aan de gemeenteraad om het voorstel
van de milieudienst om in het subsidiereglement voor de scholen duurzame aankopen (fair trade of bio) op
te nemen te ondersteunen. Ze vraagt echter om te onderzoeken of de voorgestelde 1 euro per leerling per
jaar voor duurzame aankopen niet kan opgetrokken worden. Een andere optie zou een % terugbetaling van
de totale factuur kunnen zijn met een maximumbedrag per leerlingenaantal.

Argumentatie
Het subsidiereglement afvalpreventie dateerde van eind 2001 en was aan herziening toe. Het nieuwe
subsidiereglement biedt de mogelijkheid om, rekening houdend met de resultaten van het vorige
subsidiereglement en de huidige situatie, de scholen extra aan te moedigen om aan afvalpreventie te doen.

Het nieuwe reglement biedt bijkomend de mogelijkheid om de scholen aan te sporen om duurzame
producten, meer bepaald fair trade en bio, aan te kopen en hun leerlingen hierover te sensibiliseren. Dit
past binnen de doelstelling van de stad Mortsel om de titel van FairTradeGemeente te behalen. Een van de
voorwaarden om deze titel te behalen is namelijk dat ook de scholen betrokken worden bij het fair trade
project.

Het nieuwe reglement levert in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst milieu met de Vlaamse
overheid punten op onder de thema’s milieuverantwoord productgebruik en duurzame ontwikkeling.

Financiële weerslag
Geraamde uitgave 7.000 euro/jaar.

Fasering
Het subsidiereglement wordt van toepassing vanaf 1 juli 2010.

DE GEMEENTERAAD BESLUIT

Art.1:
Goedkeuring te hechten aan het aangepaste en uitgebreide subsidiereglement afvalpreventie en duurzame
aankopen scholen als volgt:

Art.1: Binnen de daartoe op de goedgekeurde begroting voorziene kredieten zal het stadsbestuur een
subsidie verlenen aan scholen die initiatieven nemen om afval te voorkomen en duurzame producten aan
te kopen. Elke kleuter-, lagere- en middelbare school of school voor buitengewoon onderwijs met een
vestiging in Mortsel komt in aanmerking voor subsidie.

Art.2: De subsidie is afhankelijk van de door de school genomen initiatieven:



Verpakking etenswaren
De school koopt en verkoopt enkel drank in herbruikbare statiegeldflessen, ook bij het gebruik van
drankautomaten.
Thee, koffie, soep of andere zelfbereide dranken worden aangeboden in herbruikbare tassen of bekers.
De school sensibiliseert ouders en leerlingen om geen drank in wegwerpverpakkingen (blik, brik en
plastiek) mee naar school te brengen (via brief aan de ouders, oudervereniging, opname in lessenpakket,
…).
De school sensibiliseert ouders en leerlingen om een brooddoos te gebruiken en geen
wegwerpverpakkingen (aluminium- of plastiekfolie en zakjes) mee naar school te brengen (via brief aan de
ouders, oudervereniging, opname in lessenpakket, …).
Voor de middelbare scholen geldt een bijkomende voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie: indien
het stadsbestuur een zwerfvuilactie organiseert voor de middelbare scholen dient minstens één klas van
de middelbare school hieraan mee te werken. De zwerfvuilacties zullen plaatsvinden in de buurt van de
school, de exacte plaats hiervan zal worden vastgelegd in overleg tussen het stadsbestuur en de
betreffende school.

Het staat de scholen vrij om andere maatregelen te treffen rond de promotie van afsluitbare en hervulbare
drinkbekers of -bussen of de promotie van brooddozen.

Voor de uitvoering van dit pakket ontvangt de school een toelage van 1,50 euro per leerling per schooljaar.

Composteren
De school plaatst minstens 1 compostvat of -bak om een deel van het groenafval en/of keukenafval te
composteren.
Het composteren wordt geïntegreerd in het lessenpakket.
Het compostvat of de compostbak worden samen met de leerlingen onderhouden.

Voor de uitvoering van dit pakket ontvangt de school een eenmalige toelage van 0,50 euro per leerling.
Scholen die reeds in het kader van het vorige subsidiereglement afvalpreventie een subsidie composteren
kregen, komen niet meer in aanmerking.

MOS /Groene school
Scholen die deelnemen aan de projecten MOS (milieuzorg op school voor het basisonderwijs) of Groene
school (voor het secundair onderwijs), georganiseerd door de Vlaamse gemeenschap, ontvangen, na een
gunstige evaluatie door de organiserende instantie, een eenmalige toelage van 1,50 euro per leerling.
Scholen die reeds in het kader van het vorige subsidiereglement afvalpreventie een subsidie kregen voor
deelname aan MOS of Groene school komen niet meer in aanmerking.

Fair trade / biologische producten
Scholen die producten aankopen met het Max Havelaar fair trade label of het Biogarantielabel, en de
leerlingen en hun ouders hierover sensibiliseren, ontvangen een toelage van 30% van de kosten van de
aangekochte fair trade of biologische producten met een maximum van 1 euro per leerling per schooljaar.

Art.3: Aanvraagprocedure
De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient op het daartoe voorziene en volledig ingevulde
aanvraagformulier ten laatste op 30 juni te worden overgemaakt aan het stadsbestuur van Mortsel samen
met de vereiste documenten.

Art.2:
Het subsidiereglement afvalpreventie scholen van 19 december 2001 met ingang van 1 juli 2010 op te
heffen.

Art.3:
Het college wordt belast met de uitvoeringsmodaliteiten van onderhavig reglement.

Art.4:
De Financiële gevolgen zijn:
Begrotingsartikel Begrotingskrediet Beschikbaar Effectieve uitgave
8797-332-02 7.000,00 euro 7.000,00 euro per jaar

Art.5:



Kopie wordt bezorgd aan:
Dienst Aantal Opdracht
Technische dienst 1 Voor opvolging
Financiële dienst 1 Voor opvolging
Sociale zaken 1 Ter info
Onderwijs 1 Ter info


