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Ondersteuningsreglement: 

Dorpsmakers - Ondersteuning 

Operatie Proper  

1. Definities 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:  
 Mooimakers: een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus 

en de VVSG. 
 Operatie Proper: project van Mooimakers waarbij bepaalde doelgroepen worden 

aangezet tot een duurzaam en structureel engagement in de strijd tegen zwerfvuil. 

2. Doel ondersteuningsproduct 

Elk initiatief draagt bij tot één of meerdere van de volgende doelstellingen: 

 het bevorderen van de leefbaarheid in het district Ekeren; 

 het verbeteren van de woonomgeving en het samenleven in buurten van het district 

Ekeren; 

 een actieve deelname van alle districtsbewoners aan de samenleving. 

3. Ingangsdatum 

Dit reglement gaat in op 1 oktober 2021. 

4. Einddatum 

Dit reglement eindigt op 31 december 2025. 

5. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verstrekt door district Ekeren. 

6. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Om de ondersteuning aan te vragen, moet de ontvanger aan de volgende voorwaarden 

voldoen: gevestigd zijn in het district Ekeren en een doelgroep (school, vereniging of 

bewonersgroep) zijn die in aanmerking komt om deel te nemen aan Operatie Proper, 

bepaald door Mooimakers.  
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7. Wat komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Wijkversterkende initiatieven die ingediend worden via de online module van het project 

Operatie Proper van Mooimakers. De aanvragen moeten voldoen aan de voorwaarden van 

Operatie Proper en Mooimakers. Het district Ekeren beoordeelt de aanvragen en volgt de 

deelnames op. 

 de ontvanger staat zelf in voor het correct vervolledigen en indienen van de aanvraag 

voor het verstrijken van de door Mooimakers opgelegde deadline; 

 de ontvanger staat zelf in voor de organisatie en begeleiding van activiteiten in het kader 

van Operatie Proper; 

 de ontvanger zorgt ervoor dat de genomen initiatieven in het kader van Operatie Proper 

kunnen worden opgevolgd via de online module van Operatie Proper; 

 de ondersteuning moedigt wijk- of burgerinitiatieven, wijkactiviteiten en het voortbestaan 

van socio-culturele verenigingen en wijkverenigingen aan en mag bijgevolg niet 

aangewend worden voor individuele doeleinden. 

8. Aanvraag 

De ondersteuningsaanvraag moet digitaal worden ingediend via de online module van het 

project Operatie Proper van Mooimakers alvorens de door Mooimakers gecommuniceerde 

deadline voor het desbetreffende schooljaar afgelopen is. 

9. Beslissing 

Het bevoegde orgaan beslist over het vastleggen en uitbetalen van het 

ondersteuningsbedrag binnen de voorziene kredieten in het meerjarenplan. 

De beslissing wordt genomen na evaluatie van de ingediende inhoudelijke rapportage zoals 

voorzien in artikel 12. 

10. Financiële ondersteuning 

De ondersteuningsbedragen worden bepaald volgens het geldende beloningssysteem van 

Operatie Proper, bepaald door Mooimakers. 

11. Niet-geldelijke ondersteuning 

De ontvanger kan bijkomende ondersteuning krijgen zoals communicatie- of 

opruimmateriaal volgens de geldende voorwaarden en voorraden bij Mooimakers. 
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12. Inhoudelijke rapportage 

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning verantwoorden op volgende manier:  

De, door Mooimakers vereiste, rapportering van de inspanningen van de ontvanger in het 

kader van Operatie Proper tijdens het desbetreffende schooljaar moet via de online module 

van Operatie Proper ingediend worden volgens de door Mooimakers vastgelegde termijnen. 

13. Vervanging 

Dit ondersteuningsreglement vervangt het ondersteuningsreglement Dorpsmakers Ekeren 

ter ondersteuning van straat- en buurtinitiatieven goedgekeurd met het districtsraadsbesluit 

van 25 november 2019 (jaarnummer 156). 

14. Overgangsmaatregelen 

Aanvragen die zijn ingediend voor oktober 2021, en betrekking hebben op een 

Poetsbuurtboost met een actie die plaatsvindt in oktober 2021 of november 2021 worden 

behandeld volgens de bepalingen van het  oude reglement. 

15. Toepasselijke bepalingen 

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke 

wettelijke regels. 

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 26 oktober 2020  (jaarnummer 595). 


