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Van den Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS
BELANG), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Nele Cornelis
(N-VA), Helke Verdick (N-VA), Ria Maes (Onafhankelijk),
Cliff Mostien (Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs
(CD&V), Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA),
Tom De Wit (CD&V) en Annick De Wever (CD&V), raadslid
Luc Schroyens, algemeen directeur

TITEL
Agendapunt : Aanpassen reglement Gemeentelijke Administratieve
beloningen (GABY'S)
Motivering
Voorgeschiedenis
Op 16 december 2014 keurde de gemeenteraad het reglement op de
Gemeentelijke Administratieve Beloningen (GABY's) goed.
Feiten en context
Met de Gemeentelijke Administratieve Beloningen wil de gemeente op een
positieve manier de inwoners sensibiliseren aangaande afval, leefmilieu en
netheid.
Er wordt maandelijks een winnaar gekozen uit de inzendingen. De winnaar
krijgt een H-bon ter waarde van € 25.
Na het intiiële succes van de actie is het aantal meldingen van positieve
acties terug gelopen.
Er werd door de gemeente een nieuwe actie opgestart 'Hemiksem gaat voor
klimaat' waarbij een aantal actie i.v.m. afvalpreventie, duurzame energie,
duurzame mobilteit, stimuleren van meer bomen en groen worden
gegroepeerd.
Juridische grond
Artikel 42 van het gemeentedecreet regelt de bevoegdheden van de
gemeenteraad.
Argumentatie
Om de actie terug te activeren wordt het volgende voorgesteld:
• De GABY wordt toegevoegd aan de actie 'Hemiksem gaat voor
klimaat' met als slogan GABY gaat voor klimaat. Op die manier kan
gebruik gemaakt worden van de algemene, uitgebreide
communicatie die voor 'Hemiksem gaat voor klimaat' wordt opgezet.
Het zal de herkenbaarheid van de actie ten goede komen.
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•

De GABY wordt breder toegekend. Niet enkel aan inwoners die zich
inzetten voor afvalpreventie, duurzame energie, duurzame mobilteit,
stimuleren van meer bomen en groen, maar ook bijvoorbeeld door:
◦ groene inrichting van de voortuin, aanleggen tegeltuin
◦ bijzondere acties voeren om anders om te gaan met mobiliteit. Bv
gezin zonder auto.
◦ Deze lijst is niet limitatief.

Financiële gevolgen
Financiële gevolgen
voorzien

1419.007.001
.004.007

€ 300 per jaar

Besluit
16 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V), Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen
Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden
(SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den
Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden
(VLAAMS BELANG), Ria Maes (Onafhankelijk), Cliff Mostien (Onafhankelijk),
Nicky Cauwenberghs (CD&V), Tom De Wit (CD&V) en Annick De Wever
(CD&V)
4 onthoudingen: Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Gregory Müsing
(N-VA) en Rita Goossens (N-VA)

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt een reglement op Gemeentelijke Administratieve
Beloningen (GABY’S) goed, met als slogan ‘GABY gaat voor klimaat’.
Artikel 2:
Elke maand wordt een winnaar gekozen die een positieve actie aangaande
milieu of klimaat. heeft gedaan.
Iemand kan maar 1 keer per jaar in aanmerking komen als winnaar.
Politieke mandatarissen komen niet in aanmerking als winnaar.
Artikel 3:
Het melden van positieve acties kan op verschillende manieren gebeuren:
Vaststellen door bodes en witte tornado:
• Wanneer ze het zien gebeuren
• Naam en adres aan de inwoner vragen
• Foto trekken in dien mogelijk
Door inwoners zelf:
• Foto met gegevens mailen aan milieudienst
• Foto binnen brengen op milieudienst, of beschrijving van de actie
Artikel 4:
Er zal iedere maand een voorselectie gemaakt worden door een jury
bestaande uit de stedenbouwkundig ambtenaar, de milieuambtenaar en de
voorzitter van de milieuraad. Uit de geselecteerde lijst zal de winnaar geloot
worden.
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Artikel 5:
Positieve acties kunnen onder meer zijn:
• Onkruid op straat wieden
• Sneeuw ruimen
• Gepast afval in een openbare vuilbak gooien
• Hondenpoep in een plastic zakje doen (en niet op straat of berm
gooien)
• Naar het containerpark gaan
• groene inrichting van de voortuin, aanleggen tegeltuin
• bijzondere acties voeren om anders om te gaan met mobiliteit. Bv
gezin zonder auto.
• Andere klimaatacties.
Deze lijst is niet limitatief.
Artikel 6:
De winnaar ontvangt H-bons ter waarde van € 25 die kunnen ingewisseld
worden bij lokale handelaars.
Artikel 7:
De waardebons zullen elke maand door een lid van het schepencollege, of
door de milieuambtenaar aan de winnaar overhandigd worden.
Artikel 8:
Dit reglement gaat in op 1 oktober 2018.
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