GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Dorpsstraat 9, 3665 AS & (089)65 70 08 fax (089)65 96 45
provincie Limburg
arrondissement Hasselt

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 9 OKTOBER 1997
AANWEZIG:

de heer Jos TRUYEN, burgemeester-voorzitter,
de heren Nico KNEVELS, Kamiel SCHRIJVERS, Jean MARTENS en Erik NOTERMANS, schepenen
de heren Jean RAMAEKERS, Miel CRAEGHS, Luc NIJS, mevrouw Miet JANSSEN, mevrouw Alice WEIJNJESPAULUSSEN, de heren Jos BAYEN, Lucien STURBOIS, Kris SLEURS, Bart MEERMANS, Michel THIJS, Patrick
MARTENS en Marc MARTENS, raadsleden en de heer Jean MEERMANS, gemeentesecretaris.

DAGORDE:

GOEDKEURING WIJZIGING TOELAGEREGLEMENT AANKOOP GROENGEBIEDEN

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de nieuwe gemeentewet,
Gelet op het door de gemeenteraad dd.
groengebieden,

30 mei 1991 goedgekeurde toelagereglement voor aankoop van

Overwegende dat de begroting van de gemeente As een krediet voorziet voor het verlenen van subsidies aan
natuurverenigingen voor de aankoop van groengebieden,
Overwegende dat in functie van de subsidiëring de reglementering dient vastgelegd te worden,
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige
toelagen,
Gelet op het subsidiepercentage van 10% met een maximum van 3 BEF/m² voorzien in hert geldend
toelagereglement,
Gelet op de bespreking van de voorgestelde wijziging in de milieuadviesraad waarbij er na stemming staking van
stemmen was;
Overwegende de vraag vanwege de vzw Natuurreservaten, afdeling Opglabbeek-As om de maximum-subsidie op
te trekken van 10 % naar 20 % op het bedrag van de aankoopsom met een maximum van 6BEF/m²;
Met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1

.
Art. 2

Het artikel 6 van het dd. 30 mei 1991 goedgekeurd toelagereglement voor aankoop van groengebieden
wordt gewijzigd zodat het thans luidt:
 Art. 6: De subsidie bedraagt maximum 20% op het bedrag van de aankoopprijs (zonder materiële
kosten) met een maximum van 6 fr/m² met dien verstande dat het totaal van alle verworven subsidies
90% van de kostprijs niet mag overschrijden. Als bewijs dient de vereniging een afschrift van de akte
over te maken aan het gemeentebestuur.
Aan het toelagereglement dient volgende clausule te worden toegevoegd:
“De toelage wordt afhankelijk gesteld van volgende voorwaarden:
 de vereniging dient jaarlijks een verslag op te stellen over het beheer van de gronden;
 over de aankoop dient voorafgaandelijk overleg gepleegd te worden met het gemeentebestuur;
 het gemeentebestuur heeft steeds prioriteit bij mogelijke aankoop.
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