
 

 

Ondersteuningsreglement: 

Buurtmakers – Ondersteuning 

Operatie Proper  

1. Naam Ondersteuningsproduct 

Buurtmakers – Ondersteuning Operatie Proper 

2. Doel ondersteuningsproduct 

Het doel van de ondersteuning is de Merksemse bewonersgroepen, scholen of verenigingen 

te motiveren om een actieplan met betrekking tot zwerfvuil op te stellen en uit te voeren met 

oog op een duurzame gedragsverandering.  

 

3. Definities 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:  

 bewonersgroep: minimum 20 gezinnen of 30 deelnemers uit eenzelfde straat; 

 Operatie Proper: project van Mooimakers waarbij gemotiveerde scholen, 

bewonersgroepen en verenigingen worden aangezet tot een duurzaam en structureel 

engagement in de strijd tegen zwerfvuil.  

4. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verleend door district Merksem. 

5. Ingangsdatum 

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2021. 

6. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

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

voldoen:  

 de ondersteuning kan aangevraagd worden door een Merksemse vereniging, 

bewonersgroep of school. 

 



 

 

7. Wat komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Scholen, verenigingen en bewonersgroepen bundelen hun acties tegen zwerfvuil in een 

actieplan dat wordt ingediend via een online module binnen het project Operatie Proper van 

Mooimakers. 

Het district keurt het actieplan goed en volgt de voortgang ervan op. Deelnemers kunnen bij 

Mooimakers gratis communicatie- en opruimmateriaal bestellen. 

 

8. Voorwaarden voor de ondersteuning 

Om de ondersteuning te krijgen moet aan deze voorwaarden worden voldaan: 

 de actie wordt uitgevoerd door een groep van minstens zes leerlingen of leden van 

een vereniging of bewonersgroep en kadert in een groter geheel van een actieplan; 

 de vereniging, school of bewonersgroep staan zelf in voor de opmaak van het 

actieplan en de begeleiding van de activiteiten; 

 opruimacties kunnen deel uitmaken van de aanpak van zwerfvuil maar moeten deel 

uitmaken van een ruimer actieplan om zo te leiden tot een duurzame 

gedragsverandering; 

 de deelnemende vereniging, school of bewonersgroep post maandelijks een update 

op de actiekaart zodat de vooruitgang kan worden opgevolgd; 

 de ondersteuning is bestemd voor een vereniging, school of bewonersgroep en wordt 

gebruikt voor een gemeenschappelijke aankoop en niet voor individuele doeleinden. 

9. Verantwoording 

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning verantwoorden en moet daarvoor de 

volgende bewijsstukken indienen:  

Op het einde van het schooljaar worden de acties die uitgevoerd werden gerapporteerd door 

de aanvrager via de online module van Mooimakers. 

10. Beoordeling van de aanvraag  

Het bevoegde orgaan beslist over het vastleggen en uitbetalen van de ondersteuning binnen 

de voorziene kredieten in het meerjarenplan. 

11. Bedrag van de ondersteuning 

De ondersteuningsbedragen worden bepaald volgens het geldende beloningssysteem van 

Mooimakers - Operatie Proper. 



 

 

12. Niet-geldelijke ondersteuning 

De ontvanger krijgt bijkomend de volgende ondersteuning  

Deelnemers kunnen bij Mooimakers gratis communicatie- en opruimmateriaal bestellen. 

13. Indienen van de aanvraag tot ondersteuning 

De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend uiterlijk 6 weken voor de start van het 

actieplan. 

14. Behandelingstermijn 

De ondersteuningsaanvraag wordt behandeld binnen een termijn van 21 kalenderdagen na 

ontvangst van een volledig dossier. 

15. Termijnen voor rapportering. 

De vereiste rapportering moet ingediend worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen 

na realisatie van het actieplan. 

16. Vervanging  

Dit ondersteuningsreglement vervangt het reglement goedgekeurd met het besluit van 

2019_DRME_00087 – Verenigingsleven – Subsidiereglement buurtinitiatieven - 

Goedkeuring 

17. Overgangsmaatregelen 

Tijdens het schooljaar 2020 - 2021 kunnen scholen nog beroep doen op het reglement 

Buurtboost  2019_DRME_00087 voor de reeds goedgekeurde schoonmaakacties. 

 

18. 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). 
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