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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft momenteel een subsidiereglement voor particulieren voor het in stand houden van 
zwaluwnesten op het grondgebied van de stad Herentals. Dit reglement geldt tot 31 december 2019 
en moet opnieuw gestemd worden. De administratie adviseert om deze subsidie uit te breiden naar 
een innovatieve projectsubsidie voor dierenwelzijn, natuur en milieu, hierbij kunnen verschillende 
projecten goedgekeurd worden in de loop van de legislatuur (bv. egelstraatje, ...). 

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Herentals heeft momenteel een subsidiereglement voor zwaluwkolonies. Dit reglement geldt tot 31 
december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. De administratie adviseerde om deze subsidie 
uit te breiden naar een innovatieve projectsubsidie voor dierenwelzijn, natuur en milieu waarbij 
verschillende projecten kunnen goedgekeurd worden in de loop van de legislatuur (bv. egelstraatje). 
Het huidige reglement werd geactualiseerd en aangepast aan het nieuwe sjabloon.



Het subsiereglement wordt uitgebreid met de inrichting van milieu- en natuurprojecten.

Tariefsetting

 De tarieven voor zwaluwkolonies werden geïndexeerd.
 Het tarief voor milieu- en natuurprojecten is bepaald op basis van benchmark.

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:  

Subsidies 2020-2025

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ZWALUWKOLONIES EN MILIEU- EN NATUURPROJECTEN

1. Periode

Het reglement geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

2. Doel

De stad Herentals geeft een subsidie voor het in stand houden van zwaluwnesten van huiszwaluw, 
boerenzwaluw en gierzwaluw. De stad wenst zo de zwaluw te helpen met het vinden van 
nestplaatsen.

De stad Herentals geeft een subsidie voor de realiseren van volgende milieu- en natuurprojecten:

 projecten gericht op de verbetering van natuurlijke biotopen
 projecten gericht op de bescherming van een bepaalde diergroep of diersoort
 projecten gericht op milieueducatieve acties voor een ruim publiek
 projecten gericht op de bevordering van biolandbouw.

3. Doelgroep

Het subsidiereglement voor de instandhouding van zwaluwnesten kan ingeroepen worden door de 
eigenaar van de vergunde woning en/of andere vergunde gebouwen waaraan de nestgelegenheid 
zich bevindt.

Het subsidiereglement voor milieu- en natuurprojecten kan ingeroepen worden door een aanvrager 
die gerechtigd is tot het verrichten van de aanleg- of onderhoudswerken waarvoor de aanvraag 
wordt ingediend.

4. Voorwaarden

Voorwaarden voor subsidie voor de instandhouding van zwaluwnesten

 De aanvraag heeft betrekking op een vergunde woning en/of ander vergund gebouw.
 De nesten zijn bewoond door de huiszwaluw, boerenzwaluw of gierzwaluw. 



 De indiener van de aanvraag gaat akkoord met de controle van de zwaluwkolonie tussen 15 
juli en 15 augustus van het lopende werkjaar. Het nazicht van het aantal bewoonde nesten 
wordt uitgevoerd door een vrijwilliger of ambtenaar die de gemeente daarvoor aanstelt.

Voorwaarden voor subsidie voor de uitvoering van projecten

 De voorgestelde projecten richten zich tot het grondgebied en/of de inwoners van de stad 
Herentals en dienen een duurzaam karakter te hebben.

 De indiener van de aanvraag gaat akkoord met de controle op de correcte uitvoering van de 
gevraagde werken door een vrijwilliger of ambtenaar die de gemeente daarvoor aanstelt.

 De aangevraagde werken moeten in overeenstemming zijn en verlopen met de van 
toepassing zijnde regelgeving en gebruiken. Nieuwe beplantingen worden onderzocht in 
functie van landschappelijke, ecologische, landbouwkundige en juridische aspecten.

 De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg voor het project waarvoor de 
toelage wordt verkregen.

5. Aanvraag

Aanvraag tot subsidie voor de instandhouding van zwaluwnesten

De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier. Dit moet gebeuren tussen 1 juni en 
31 juli van het lopende werkjaar.

De subsidie kan aangevraagd worden voor het in stand houden van zwaluwnesten van huiszwaluw, 
boerenzwaluw en gierzwaluw.

De subsidie bedraagt 22,5 euro/jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van minder 
dan 3 bewoonde nesten. Bestaat de kolonie uit 3 tot 10 bewoonde nesten dan bedraagt de subsidie 
40 euro/jaar. Vanaf meer dan 10 bewoonde nesten zal een subsidie verleend worden van 55 
euro/jaar.

Ten laatste op 31 juli van het lopende werkjaar bezorgt de aanvrager de nodige bewijsstukken.

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.

Aanvraag tot subsidie voor de uitvoering van projecten

De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier. Dit moet gebeuren ten laatste 2 
maanden voor de uitvoering ervan. De aanvrager bezorgt na het uitvoeren van het project een kort 
verslag van de uitgevoerde actie en een kopie van de facturen van de werkelijk gemaakte kosten.

De subsidie kan aangevraagd worden voor de uitvoeringskosten voor:

 projecten gericht op de verbetering van natuurlijke biotopen
 projecten gericht op de bescherming van een bepaalde diergroep of diersoort
 projecten gericht op milieueducatieve acties voor een ruim publiek
 projecten gericht op de bevordering van biolandbouw.

De subsidie wordt bepaald in functie van het belang van het project en de gemaakte kosten, met een 
maximum van 25 %. De subsidie bedraagt maximaal 675 euro/jaar per aanvrager.



Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.

6. Betaling

De subsidie wordt uitbetaald tot uitputting van het budget.

7. Betwisting

Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen.

Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het college 
van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager uitsluiten 
voor verdere subsidiëring.

8. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
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Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


