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------------------------------------------------------------------------------OPENBARE ZITTING - PUNT 15 – SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK WIJZIGING
------------------------------------------------------------------------------DE RAAD:
−

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 september 2009 houdende het
subsidiereglement rationeel energiegebruik, en latere aanpassingen;

−

Overwegende dat de kostprijs van zowel zonnepanelen als zonneboilers steeds
verder daalt; dat de subsidiëring vanuit meerdere openbare besturen wordt
afgebouwd om oversubsidiëring te vermijden;

−

Gelet op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen om wegens
voormelde reden en mede omwille van de belangrijke financiële impact van de
betoelaging op het gemeentebudget, uit het subsidiereglement rationeel
energiegebruik de tegemoetkoming voor zowel zonnepanelen als zonneboilers te
schrappen

−

Overwegende dat een aanpassing van het toelagereglement noodzakelijk is
waarbij rechtszekerheid wordt geboden voor aanvrager en bestuur; dat voor
zonnepanelen de datum van het keuringsbewijs niet of minst vatbaar is voor
manipulatie zodat de datum van dit document het best wordt gebruikt als
referentiedatum;

−

Gelet op het voorstel om de betoelaging van zonnepanelen en zonneboilers niet
meer toe te kennen aan installaties waarvan de keuringsdatum (voor
zonnepanelen) en de factuurdatum (voor zonneboilers) dateert van na
31 december 2011;

−

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en zijn latere wijzigingen;

BESLUIT:
In openbare zitting
Met 17 ja-stemmen (P. De Meyer, F. De Vilder, M. Maenhout, R. Schatteman,
K. Stevelinck, K. Van Weynsberghe, L. Verstraeten, M. Acke, F. Bruggeman, L.
Van Waesberghe, A. Wolfaert, R. Laureys, J. De Beule, C. van Belleghem, J.
Coppens, K. Reynhout en M. Uyttendaele) tegen 5 neen-stemmen (D. Goemaere, G.
Asman, K. Segers, M. Tollenaere en P. De Vuyst):
Artikel 1: Het bij gemeenteraadsbesluit d.d. 24 september 2009 goedgekeurde
subsidiereglement en zijn latere wijzigingen inzake rationeel energiegebruik
wordt met ingang van 01 januari 2012 gewijzigd als volgt:
•

De titel van het reglement wordt vervangen door: SUBSIDIEREGLEMENT
RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: HOOGRENDEMENTSGLAS EN THERMISCHE DAK- EN/OF
MUURISOLATIE

•

Punt a) van artikel 2 (Definitie): komt volledig te vervallen

•
•

•

Punt g) van artikel 2 (Definitie): komt volledig te vervallen
§ 1 van artikel 3 (Toekenningsvoorwaarden): wordt integraal vervangen
door:
“voor het subsidiereglement rationeel energiegebruik komen enkel werken op
het grondgebied van de gemeente Zelzate in aanmerking.”
§ 6 van artikel 3 (Toekenningsvoorwaarden): wordt integraal vervangen
door:
“een premie wordt toegekend voor de installatie voor het plaatsen van
hoogrendementsglas en thermische dak- en/of muurisolatie. Het toekennen
van de premies verloopt in functie van de datum van aanvraag tot
uitputting van het totaal in de begroting voorziene bedrag.”

•

§8 van artikel 3 (Toekenningsvoorwaarden): komt volledig te vervallen

•

§ 10 van artikel 3 (Toekenningsvoorwaarden): wordt integraal vervangen
door:
“het hoogrendementsglas of de thermische dak- en/of muurisolatie moet
tenminste 10 jaar na de toekenningsdatum op dezelfde plaats als die waarop
deze werd voorzien in gebruik blijven. In elk van de andere gevallen zal
de toegekende premie geheel of gedeeltelijk en met verwijlinteresten
worden teruggevorderd. Uitzonderingen hierop kunnen worden toegestaan
wanneer hiervan een gemotiveerde en spontane melding wordt gericht aan het
College van burgemeester en schepenen en na aanvaarding van deze melding
door het College van burgemeester en schepenen. Bij huurhuizen is het
steeds de eigenaar die op het naleven van bovenstaande zal toezien.”

•

§ 1 punt a. en b. van artikel 4 (Premiebedrag): komt volledig te vervallen

•

artikel 5 (Zonnepanelen): komt volledig te vervallen

•
•

artikel 6 (Zonneboiler): komt volledig te vervallen
§ 2 van artikel 9 (Aanvraag tot subsidie): wordt integraal vervangen door:
“De aanvraag dient na de werken te worden ingediend bij het College van
burgemeester en schepenen en dient aan de hand van het volledig ingevulde
officiële aanvraagformulier van de gemeente Zelzate te gebeuren. Voor de
evaluatie van aanvragen geldt de factuurdatum als referentiedatum.
De aanvraag dient te worden ingediend ten laatste 1 jaar na de
referentiedatum om in aanmerking te kunnen komen voor uitbetaling.”
• § 3 van artikel 9 (Aanvraag tot subsidie): wordt integraal vervangen door:
“Het ingevulde aanvraagformulier wordt ingediend bij de gemeentelijke
milieudienst, vergezeld door volgende documenten:
1. Kopij van de notariële acte van de woning of recent aanslagbiljet inzake
onroerende voorheffing of een uittreksel uit de kadastrale legger van de
gemeente of elk ander bewijs van eigendom (indien de aanvrager geen
eigenaar is, een schriftelijk akkoord van de eigenaar)
2. Indien vereist, een kopij van de stedenbouwkundige vergunning voor de
installatie
3. Situeringsplan of foto’s betreffende de uitgevoerde werken
4. Facturen van aankoop en/of plaatsing
5. Kopij van garantiebewijs
6. Een attest van de installateur met de bepaling dat de installatie
voldoet aan de bepalingen van het subsidiebesluit (niet bij het zelf
plaatsen van thermische dak- en of muurisolatie)”
• § 2 van artikel 10 (Controle en opvolging): wordt integraal vervangen
door:
“alvorens tot uitbetaling wordt overgegaan kan de uitvoering van de werken
ter plaatse worden gecontroleerd. De bijkomende controles na de opstart
worden tot een minimum beperkt.”

•

Artikel 11 (Inwerkingtreding):
Dit gewijzigde besluit treedt inwerking vanaf 1 januari 2012.

Artikel 2: - Overgangsmaatregel
De subsidiëring van zonnepanelen en zonneboilers wordt per 1 januari 2012
stopgezet; installaties die in 2011 werden geplaatst komen nog voor
subsidiëring in aanmerking voor zover de datum van het keuringsattest (voor
zonnepanelen) of de datum van de factuur (voor zonneboilers) in 2011 valt.
Artikel 3: - Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel
beheerder en aan de duurzaamheidsambtenaar.
Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
22 december 2011.
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