
 

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 26 februari 2018 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; 

Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, 

Luc Vanassche, schepenen; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Christiana Deprez, 

Carol Bostyn, Freddy Van Herpe, Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, 

Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, 

Bart Colson, Sem Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait, raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Christine Desmet, Brigitte Desmet, raadsleden 

Afwezig:  

  

Onderwerp: Goedkeuring subsidiereglement herbruikbare luiers. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42. 

Juridische grond 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2013 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 

het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, afgekort VLAREMA. 

- Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zoals meermaals 

gewijzigd. 

- Materialendecreet van 23 december 2011 

Verwijzingsdocumenten 

- Subsidiereglement herbruikbare luiers. (bijlage 2018-05)  

- Aanvraagformulier. 

Situering 

Het gebruik van de klassieke wegwerpluiers zorgt voor een enorme afvalberg en milieubelasting. Voor de 

hele luierperiode van één kind wordt er bijna 1,5 ton wegwerpluiers naar de verbrandingsoven gebracht. 

Omgerekend per jaar wordt geschat dat Vlaanderen ongeveer 70.000 ton vuile wegwerpluiers moet 

verwerken. Daarbovenop vraagt de productie ervan meerdere bomen en veel water en energie. Het gebruik 

van wasbare luiers kan de hoeveelheid huishoudelijk restafval dus verminderen. 

De startinvestering voor aankoop van wasbare luiers en de relatieve onbekendheid weerhoudt een aantal 

mensen om voor deze duurzame oplossing te kiezen. Een aanmoedigingspremie kan de drempel verlagen. 

Dit standpunt kadert volledig binnen het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig 

bedrijfsafval 2016-2022 met als rode draad ‘De ambitieuze doelstellingen uit het nieuwe plan’: 

 16 kg minder restafval per Vlaming in 2022; 

 7 kg hergebruik per Vlaming; 
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 een reductie van maar liefst 3500 ton zwerfvuil per jaar. 

Dit plan is de opvolger van het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen 

(2008-2015) en het Uitvoeringsplan Gescheiden inzameling Bedrijfsafval van kleine ondernemingen.  

Motivering 

De Minaraad van Zwevegem nam in 2015 het besluit om jonge ouders te helpen in hun beslissing, door een 

flinke subsidie te geven voor de startinvestering in herbruikbare luiers, overbroekjes en inlegdoekjes. Binnen 

de Minaraad was de afspraak om dit initiatief tijdelijk financieel te ondersteunen voor een periode van 1 jaar. 

De Minaraad betaalde voor het jaar 2016 11 subsidies uit. Hierdoor werd 11 ton afval uitgespaard.  

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de subsidieregeling over te nemen. Hierdoor kan 

de subsidie van 50 % van de aankoopkosten behouden blijven (max. subsidie 125 euro). Op deze manier 

kan de gemeente gezinnen blijvend ondersteunen die kiezen voor duurzamere luieroplossingen. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Raming incl. btw 

2018 032900 649100 1.250 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare luiers, in bijlage bij deze beslissing gevoegd (bijlage 

2018-05), wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2017 met terugwerkende kracht.  

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel BI 032900 – AR 649100 van het budget van 

desbetreffende jaar. 

Artikel 4 

Deze beslissing zal bekendgemaakt worden conform artikel 186 van het Gemeentedecreet. 

Artikel 5 

Bij de aangifte van de geboorte zal aan de ouders informatie over het voorliggende subsidiereglement en het 

gebruik van wasbare luiers worden meegegeven. 

Artikel 6 

Deze beslissing zal verder worden bekend gemaakt in het Infopunt, de gemeentelijke website en zal ter 

kennisgeving overgemaakt worden aan de OVAM, de mutualiteiten in Zwevegem en diensten van Kind & 

Gezin. 

 

 Namens de Gemeenteraad  

(get.) Jan Vanlangenhove 

gemeentesecretaris 

 (get.) Marc Doutreluingne 

burgemeester-voorzitter 

 Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 28 februari 2018 

 

Jan Vanlangenhove  Marc Doutreluingne 

Gemeentesecretaris  Burgemeester 
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