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Kurt Windels: burgemeester; 

Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean Pierre Deven: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
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Goedkeuren van een subsidiereglement voor het stimuleren van het gebruik van herbruikbare bekers 

bij evenementen 

 

De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur; 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van 

sommige subsidies; 

Gelet op de Vlaamse wetgeving, Art. 5.3.12.1. VLAREMA, betreffende het serveren van drank voor 

organisatoren tijdens evenementen; 

Gelet op de positieve adviezen vanuit de verschillende adviesraden die zijn toegevoegd als bijlage. 

Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het ontstaan van afvalstoffen tot 

een minimum te beperken; 

Overwegende dat het gebruik van herbruikbare bekers, als alternatief voor wegwerpbekers, een grote 

hoeveelheid restafval sterk kan doen afnemen; 

Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van afvalstoffen; 

Overwegende dat, in functie van dit subsidiereglement, een aanpassing van het zalenreglement wordt 

voorgelegd aan deze gemeenteraad; 

Overwegende dat in tweede instantie het afval maximaal selectief dient ingezameld te worden; 

Overwegende dat dit subsidiereglement aldus bijdraagt aan verschillende doelstellingen van het 

gemeentebestuur inzake milieu, een fijne en nette buurt en groen en ecologisch Ingelmunster; 

Overwegende dat in het budget 2022, 2023 en 2024 voldoende middelen worden vrijgemaakt; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – Het reglement wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 2 – Het reglement treedt in werking op 1 april 2022. en blijft geldig tot en met 31 december 2024. 

Artikel 3 – Het reglement blijft geldig tot en met 31 december 2024. 

 

Namens de gemeenteraad, 

In opdracht, 

De algemeen directeur,   De voorzitter, 

(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

  



 

 

 

Ingelmunster, 24 maart 2022 

 

ir. Dominik Ronse 


