PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
------------------------------------------

GEMEENTE ZELZATE
---------------------------

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 31 MEI 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Aanwezig:
Dirk Goemaere, voorzitter;
Brent Meuleman, burgemeester;
Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe, Steven De Vuyst, schepenen;
Frank Bruggeman, Filip Bruggheman, Jan De Beule, Debbie De
Vleesschauwer, Gino D'Haene, Guy D'Haeseleer, Vincent Dierickx, Patricia
Joosten, Rik Laureys, Marleen Maenhout, Manuel Rufo Molero, Karl Segers,
Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel Van Bever, Lucien Van de Velde,
Kurt Van Weynsberghe, raadsleden.
Christine Coone, wnd. algemeen directeur.
Verontschuldigd: Geert Asman, schepen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPENBARE ZITTING – PUNT 07 – GOEDKEUREN VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT BETREFFENDE DE
AANKOOP EN INSTALLATIE VAN REGENWATERTONNEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------DE RAAD:
−

Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017;

−

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 mei 2017 betreffende toetreding tot de ‘Convenant
Of Mayors’ of het Burgemeestersconvenant en beslissing tot opmaak van een individueel
klimaat – en energieactieplan op maat van de gemeente;

−

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 juli 2020
betreffende deelname aan de groepsactie “regenwatertonnen” i.s.m. Veneco;

−

Overwegende dat Veneco beslist heeft om niet verder te gaan met de groepsaankoop
regenwatertonnen;

−

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de aankoop van
regenwatertonnen alsnog wenst te promoten en daarom vanaf 1 juni 2021 een subsidie van 15
euro wenst toe te kennen aan inwoners van de gemeente die een regenwaterton aankopen en
installeren;

−

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen daar volgende voorwaarden
aan wenst te koppelen:
1. De aanvrager dient in Zelzate te wonen. Per adres kan slechts één subsidie bekomen
worden.
2. De aanvrager koopt en installeert zelf de regenwaterton. Het dient een regenwaterton
te zijn die kan aangesloten worden op een afdak, tuinhuis, … en die voorzien is van een
kraantje waarmee water afgetapt kan worden.
3. De aanvrager dient de subsidie aan te vragen via het daartoe voorziene formulier en
voegt daarbij een aankoopbewijs en een bewijs (foto) van aansluiting.

−

Overwegende dat de subsidiebedragen uitbetaald kunnen worden met het budget voorzien op
artikelnummer 6491000 Toelage aan gezinnen /035000 Klimaat en energie

−

Gelet op het gunstig advies van de milieuraad;

−

Op voorstel van het college.

BESLUIT:
In openbare zitting, met algemene stemmen:
Artikel 1: - Er wordt onder volgende voorwaarden vanaf 1 juni 2021 een subsidie ten bedrage van 15
euro toegekend voor de aankoop en installatie van een regenwaterton:
1. De aanvrager dient in Zelzate te wonen. Per adres kan slechts één toelage bekomen
worden.
2. De aanvrager koopt en installeert zelf de regenwaterton. Het dient een regenwaterton
te zijn die kan aangesloten worden op een afdak, tuinhuis, … en die voorzien is van een
kraantje waarmee water afgetapt kan worden.
3. De aanvrager dient de subsidie aan te vragen via het daartoe voorziene formulier en
voegt daarbij een aankoopbewijs en een bewijs (foto) van aansluiting.
Artikel 2: - Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de subsidieaanvraag
betreffende de aankoop en installatie van een regenwaterton goed te keuren.
Artikel 3: - Onderhavig reglement wordt naar de hogere overheid gezonden voor kennisneming.
Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 31 mei 2021.
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