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Reglement toekenning milieuprijs “Groene Pluim”
De gemeenteraad,
Overwegende dat het bewust en duurzaam omgaan met het leefmilieu een steeds belangrijkere
plaats inneemt in het leven van iedereen;
Overwegende dat ook de overheid hier inspanningen voor levert;
Overwegende dat persoonlijk initiatieven, die het leefmilieu te goede komen, een niet te onderschatten voorbeeldfunctie kunnen hebben en derhalve beloond moeten kunnen worden,;
Overwegende dat dergelijke beloningen eerder symbolisch dienen te zijn;
Overwegende het voorstel van raadslid Chris Troch tot goedkeuring van een reglement voor de toekenning van de milieuprijs met de naam “Groene Pluim”;
Overwegende het gunstig advies van de milieuraad d.d. 31 mei 2011;
Besluit : met algemeenheid van stemmen aangenomen.

Artikel 1
Volgende reglement milieuprijs “Groene Pluim” wordt goedgekeurd :

Artikel 1
De gemeenteraad zal jaarlijks en dat na advies van de milieuraad één Groene Pluim uitreiken. Deze
bestaat uit een door de gemeente aangekocht milieuvriendelijk voorwerp en/of duurzaam geschenk
en een officiële oorkonde die de uitreiking bevestigt.

Artikel 2
Deze milieuprijs wordt uitgereikt aan een persoon, een bedrijf of een vereniging die zich in het voorbije jaar in welke vorm dan ook verdienstelijk opstelde voor wat betreft natuur en/of leefmilieu in
Affligem.

Artikel 3
Kandidaten moeten minstens één jaar in Affligem gevestigd zijn of lid zijn van een Affligemse vereniging.

Artikel 4
Kandidaten kunnen voorgedragen worden door iedere Affligemse inwoner, bedrijf of vereniging.

Artikel 5
Kandidaturen kunnen na bekendmaking van de oproep, tijdens een vooraf bepaalde periode, schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de milieuraad, Bellestraat 99 te 1790 Affligem.
De kandidaturen dienen het volgende te bevatten :
- een opsomming van feiten waarvoor de kandidaat wordt voorgedragen
- naam en adres van de kandidaat
- naam en adres van de persoon of vereniging die de voordracht indient.
De kandidaturen dienen eveneens gemotiveerd, gedateerd en ondertekend te worden.
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Artikel 6
De milieuraad selecteert de voordrachten en heeft het recht om ook personen, bedrijven of verenigingen toe te voegen.

Artikel 7
Indien geen van de kandidaturen volgens de milieuraad voldoet aan de voorwaarden kan er beslist
worden de Groene Pluim niet toe te kennen.

Artikel 8
De milieuraad beslist over de kandidaturen bij gewone meerderheid (de helft + 1). Bij staking van
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Desgevallend kan de milieuraad beroep doen
op een deskundige die evenwel geen stemrecht heeft. Een lid van de milieuraad dient de vergadering
bij beraadslaging en stemming te verlaten indien hijzelf, een familielid tot in de derde graad, een
collega in een genomineerd bedrijf of zijn vereniging of een lid ervan wordt voorgedragen.”

Artikel 2
Afschrift van deze beslissing zal aan de milieuraad worden bezorgd.

Artikel 3
Het reglement milieuprijs “Groene Pluim” zal worden bekendgemaakt.
Namens de raad,
I.O. De gemeentesecretaris,
(get.) Juliaan Van Ginderdeuren

De voorzitter,
(get.) Karen D’haeseleer
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