GEMEENTERAAD: 29 januari 2016

Subsidiereglement behoud kolonies huisof boerenzwaluw
Artikel 1. Doel

Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas het behoud van nestgelegenheden voor huis- en boerenzwaluwen ondersteunen binnen
de perken van het in het budget voorziene krediet.

Artikel 2. Voorwaarden

De subsidie heeft betrekking op zwaluwnesten aan/in woningen en/
of andere gebouwen gelegen op het grondgebied van Sint-Niklaas.
Enkel bezette nesten komen in aanmerking.
Door het indienen van een aanvraag, stemt de aanvrager er mee in
om volgende voorwaarden ter bescherming van de zwaluwen strikt
na te leven:
a. er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op
de muren, in de stallen of andere ruimten, waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de
zwaluwnesten;
b. bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten
waar de zwaluwnesten zich bevinden, zullen de nesten worden
gespaard;
c. er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond
in de nabijheid van de zwaluwnesten;
d. indien de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt mag hiervoor enkel een natuurlijk
product gebruikt worden;
e. in de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich
bevinden worden voldoende openingen voorzien om de toegang
van zwaluwen mogelijk te maken;
f. verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden;
g. er worden de nodige maatregelen getroffen zodat de nesten niet
bereikbaar zijn voor katten of andere dieren.

Artikel 3. Bedrag en
berekeningswijze

Voor het in stand houden van een huis- of boerenzwaluwkolonie
wordt een subsidie verleend:
- 25,00 EUR voor 1 tot en met 2 bezette nesten;
- 37,50 EUR voor 3 tot en met 10 bezette nesten;
- 50,00 EUR voor 11 tot en met 25 bezette nesten;
- 65,00 EUR voor kolonies met meer dan 25 bezette nesten.
Meerdere legsels in één kalenderjaar in eenzelfde nest worden
slechts meegeteld als één nest.
De subsidie kan éénmaal per jaar worden aangevraagd.

Artikel 4. Procedure

Aanvraag:
De aanvraag moet tussen 1 mei en 30 juni ingediend worden bij het
college van burgemeester en schepenen van Sint-Niklaas aan de
hand van een daartoe bestemd aanvraagformulier.
Dit aanvraagformulier is verkrijgbaar via www.sint-niklaas.be of bij
de afdeling plannen en ontwikkelen.
De aanvraag wordt ingediend door de gebruiker van het gebouw
waaraan of waarin de kolonie zich bevindt.
Er is maar één aanvraag per adres mogelijk. Bij een eventuele aanvraag voor een appartementsgebouw gaat de subsidie naar de
vereniging van mede-eigenaars tenzij onweerlegbaar vastgesteld
wordt dat de zwaluwnesten verbonden zijn aan één of meerdere
individuele appartementen (bv. op een terras). In dit geval kunnen
de individuele gebruikers van het appartement de subsidie aanvragen en bekomen.
Beoordeling:
Medewerkers van of personen aangeduid door de afdeling plannen
en ontwikkelen of Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw
beoordelen de aanvraag, controleren de kolonie(s) en adviseren het
college van burgemeester en schepenen. De controle gebeurt elk
jaar via een steekproef. De indiener van de aanvraag gaat akkoord
met deze controle van de kolonie tussen 15 mei en 31 augustus.
Beslissing:
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht
voor subsidieaanvragen te weigeren die niet beantwoorden aan de
geest van dit reglement. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis
gesteld van de beslissing.

Artikel 5. Controle en sancties

Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of
vragen om toelichting. Indien uit onderzoek blijkt dat een aanvrager
onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan dit leiden tot geheel of gedeeltelijk verlies of in voorkomend geval terugbetaling van de
subsidie.
Indien blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet werden
nageleefd, wordt de subsidie niet uitbetaald of, indien dit al gebeurd
zou zijn, teruggevorderd.

Artikel 6. Algemene bepalingen

Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht
door het college van burgemeester en schepenen.
Het reglement treedt in werking op 1 februari 2016.

