GEMEENTE

KNOKKE-HEIST
Overzichtslijst overgemaakt op woensdag 22 december 1999

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAAD
ZITTING van 17 december 1999
Aanwezig :

Graaf L. Lippens: Burgemeester, M. Willems: Eerste Schepen, J. De Groote: Schepen, G. De
Groote: Schepen, P. Denorme: Schepen, D. Lannoy: Schepen, I. Reubens: Schepen, D. De
Vlamynck: Schepen, A. Rosseel: Raadslid, G. Heyman: Raadslid, H. Monbaliu: Raadslid, J.
Vandepitte: Raadslid, R. Haerinck: Raadslid, R. Dhondt: Raadslid, W. Maertens: Raadslid, K. van
der Hooft: Raadslid, R. Engelrelst: Raadslid, H. De Plecker: Raadslid, A. Desutter: Raadslid, L.
Lierman: Raadslid, D. Despiegelaere: Raadslid, G. Dujardin: Raadslid, W. Deceuninck: Raadslid,
I. Vanpaeschen: Raadslid, S. Voordecker: Raadslid, M. Rombout: Raadslid, L. Vanden Bussche:
Raadslid, A. Pattyn: Raadslid, G. Demeestere: Raadslid, M. Verhaeghe: Secretaris

Afwezig :

J. Geerinckx: Raadslid, P. Buytaert: Raadslid

41. Stedenbouw - Gemeentelijke premie voor het oprichten, verwerven of saneren van een woning Aanpassing.
De Gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117;
Gelet op het Raadsbesluit van 27 juni 1996 houdende hervaststelling van het reglement “Gemeentelijke premie
voor het oprichten, verwerven, saneren of herwaarderen van een woning”;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 03 februari 1993, aangepast door het Besluit van de Vlaamse
Regering van 29 juni 1994, het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 en het Besluit van de Vlaamse
Regering van 12 mei 1998;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992, aangepast door het Besluit van de
Vlaamse Regering van 29 juni 1994, met betrekking tot de aanpassingspremie en verbeteringspremie voor
woningen;
Overwegende dat het aangewezen voorkomt om het bestaande reglement aan te passen aan voormelde besluiten
van de Vlaamse Regering;
Overwegende de stijging van alle kosten en overwegende dat het gemeentelijk premiebedrag in de jaren ’80 nog
15.000 Bef was;
Overwegende dat het aangewezen voorkomt om het bedrag van :
 44.000 Bef te verlenen aan de personen die een tussenkomst in de hypothecaire lening hebben bekomen van
het Vlaamse Gewest voor :
 nieuwbouw woning;
 aankoop nieuwbouw;
 grondige verbouwing woning van voor 1946 (hypothecaire lening minimum 400.000 Bef)
 17.000 Bef te behouden voor de verbeteringspremie;

BESLUIT :

Artikel 1.
De gemeente Knokke-Heist verleent binnen de perken van de op haar begroting goedgekeurde kredieten een
gemeentepremie aan de particulieren die voor eigen rekening en voor eigen gebruik in de gemeente, hetzij een
nieuwe woning oprichten of verwerven, hetzij een ongezonde woning saneren en hiervoor een gewestpremie
genieten.
Art. 2.
 44.000 Bef te verlenen aan de personen die een tussenkomst in de hypothecaire lening hebben bekomen van
het Vlaamse Gewest voor :
 nieuwbouw woning;
 aankoop nieuwbouw;
 grondige verbouwing woning van voor 1946 (hypothecaire lening minimum 400.000 Bef)
 17.000 Bef te behouden voor de verbeteringspremie;
Art. 3.
Om de gemeentepremie te kunnen genieten moet de aanvrager het bewijs voorleggen dat de gewestpremie werd
toegezegd.
Het aanvraagformulier is kosteloos te bekomen.
De aanvraag dient ingediend binnen een termijn van vijf jaar die ingaat op de datum van de aanvraag van de
gewestpremie.
Art. 4.
De gemeentepremie is terugvorderbaar in geval de gewestpremie niet uitbetaald of teruggeëist wordt wegens niet
naleving van de voorwaarden voor het bekomen, behouden of uitbetalen van de gewestpremie.
Art. 5.
Onderhavig besluit dat het besluit van 27 juni 1996 wijzigt, is van toepassing op alle bij ons Bestuur vanaf 01
januari 2000 ingediende aanvragen tot het bekomen van een gemeentepremie voor het oprichten, verwerven of
saneren van een woning.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De Secretaris,
(get.) M. Verhaeghe

De Voorzitter,
(get) Graaf L. Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)

