PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Vergadering van 22 juni 2011
Aanwezig: Kris Poelaert, Burgemeester - Voorzitter, Marc Bombaert, Lieven
Vandenneucker, Marie-Lousie Devriese, Jean-Marie Dierickx, Carina Ricour,
Schepenen, Nestor Cochez, Patrick De Vos, Hugo Moonens, Jeannine Berckmans,
Lieven Snoeks, Hilde Thiebaut, Kris Degroote, Marleen Heremans, Arlette
Vierendeels, Marc Vanaudenhove, Thierry Deblander, gemeenteraadsleden;
Ann Naert, Wnd gemeentesecretaris

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET IN STAND HOUDEN HET UITVOEREN VAN
GRONDONTLEDINGEN

Artikel 1.
Inwoners van Herne die land- en/of tuinbouwer zijn in hoofd- of bijberoep kunnen een
subsidie krijgen voor het uitvoeren van grondontledingen op percelen die ze zelf
gebruiken en die gelegen zijn op grondgebied van Herne.
De grondstalen moeten worden ontleed door een erkend laboratorium
§ 1. Indien de analyses gratis werden uitgevoerd wordt geen subsidie toegestaan.
§ 2. Indien de analyse minder kost van de toegestane subsidie die wordt enkel de
kostprijs terugbetaald.
Artikel 2.
De subsidie bedraagt 20 € per uitgevoerd grondstaal op voorlegging van een
factu(u)ren van een erkend ontledingsstation met een maximum van 10
grondontledingen per jaar per bedrijf.
Artikel 3.
De aanvraag dient uiterlijk op 30 juni van ieder jaar te worden ingediend. De
aanvraag gebeurt door middel van een aanvraagformulier dat beschikbaar is op de
milieudienst van de gemeente. De aanvraag dient te worden vergezeld van een
kopie van de factu(u)ren van het erkend grondontledingsstation(s). De termijn tussen
de datering van de factu(u)ren en de indiening ervan mag niet meer dan 1 jaar
bedragen.
Artikel 4.
De aanvraag dient volledig te zijn om recht te hebben op een subsidie. Enkel
volledige aanvragen worden in aanmerking genomen.
Artikel 5.
Het College van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering en controle
van dit besluit en is bevoegd om alle onderzoeken uit te voeren of te bevelen, die het
nuttig acht om de juistheid van de haar verstrekte gegevens na te gaan. Bij
vaststelling van misbruiken, valse aangiften of verklaringen wordt aan de betrokken
land- of tuinbouwers de toelage ontzegd voor een periode van 5 jaar.

Artikel 6
De aanvrager verleent de gemeente de toestemming om de naleving van de
bepalingen van dit reglement te komen controleren.
Artikel 7
Het model van aanvraagformulier voor grondontledingen is als bijlage aan dit besluit
gehecht. Deze aanvragen omvatten een verklaring op eer dat de verstrekte
gegevens correct zijn.

Gedaan in zitting, datum als hiervoor.
De wnd gemeentesecretaris
De burgemeester-voorzitter
g. Ann. Naert,
g. Kris Poelaert
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
De wnd gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter

Ann Naert,

Kris Poelaert

GEMEENTE HERNE
Milieudienst
Centrum 17 te1540 Herne
AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN
SUBSIDIE VOOR GRONDONTLEDING VOOR LAND- EN
TUINBOUWERS
( Indienen voor 30 juni van ieder jaar .)

Ondergetekende ……………………………………………………………………………………..
Wonende ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Telefoon ……………………………………………………………………………………………..
Verzoekt het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Herne, om de
betaling van een subsidie inzake grondontleding ( ingevolge de gemeenteraadsbeslissing
van ……………………………………..)
Ik verklaar in eer en geweten dat op de volgende percelen een grondstaal werd genomen
door een erkend ontledingsstation : Kadastrale ligging :
Staal

Ligging : Afdeling

Sectie

Perceelnummer

facturatiebedrag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAAL : ………….ontledingen x …………€ per ontleding = …………………. €

- Ik voeg hierbij een kopie van de factu(u)ren.
- De subsidie mag gestort worden op rekeningnummer :
……………………………………………………..
Ik verklaar :
- Land- en/of tuinbouwer te zijn in hoofdberoep of bijberoep.
-Gebruiker te zijn van akkers gelegen op grondgebied Herne.

Opgemaakt te Herne
datum : ……………………….

Handtekening : ………………

