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Overzichtslijst overgemaakt op 22 DECEMBER 2020

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAADZITTING VAN
donderdag, 17 december 2020
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd:

Graaf Leopold Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A. Vandenbussche,
P. Vlietinck, K. van der Hooft, Schepenen;
A. Vervarcke-Pattyn, O. Bodyn, I. Goeminne, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, C. Coudyser, Francoise Bienstman - De Vreeze, F. Pottier,
T. Gobert, A. Mestdach, O. Van Caeyzeele, P. Van Eeghem, N. Costers, N.
Wenmaekers, F. Maes, K. Cauwels, N. Couhysder, K. De Plecker, C. Bedert,
L. Lierman, J. Van Durme, Raadsleden;
M. Gobert, Algemeen directeur
L. Callens, A. Geerinckx, Raadsleden

11. Milieu, Natuur en Landbouw - Subsidie voor de
aankoop van regentonnen
De gemeenteraad in openbare zitting;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur meer bepaald artikels 40 en 41;
Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige subsidies, inzonderheid op de artikelen 3 en 7, eerste lid, 1° en artikel 9, eerste lid;
Gelet op het Besluit van 05/07/2013 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. In dit besluit is een plaatsing en ingebruikname van een
hemelwaterput verplicht bij bepaalde stedenbouwkundig vergunningsplichtige of meldingsplichtige
handelingen:
 Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoningen is de plaatsing van een of meer hemelwaterputten
met een totale minimale inhoud van 5 000 liter verplicht.
 Bij nieuwbouw of herbouw van gebouwen groter dan 100 vierkante meter, andere dan
eengezinswoningen, is de plaatsing van een of meer hemelwaterputten verplicht.
Overwegende dat er zich ook situaties voordoen waarbij er geen verplichting is tot het plaatsen een
hemelwaterput;
Overwegende dat de gemeente Knokke-Heist de inwoners en 2de verblijvers wil stimuleren om bewuster
om te gaan met water;
Overwegende dat hemelwater nuttig kan gebruikt en dat dit een klimaatvriendelijker alternatief biedt t.o.v.
leidingwater en grondwater;
Overwegende het meerjarenplan 2020-2025, meer bepaald
 TC2 Onze impact op klimaatverandering verminderen en verdere klimaatverandering voorkomen
door het optimaliseren van de stromen in de stad
 TC2.1. Water
Overwegende de financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 (beleidsitem 032900, algemene
rekening 6491120);
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT:

Artikel 1. Doelstelling
Deze subsidie moet het gebruik van regenwater bevorderen zodat er minder leidingwater wordt gebruikt
en er dus minder grondwater moet opgepompt worden.
Opvangen van regenwater zorgt er ook voor dat er minder kans bestaat op wateroverlast in periodes van
overvloedige regenval.

Artikel 2. Voorwaarden
De gemeentelijke subsidie wordt toegekend:
1. Aan de inwoners die op datum van aanvraag van de subsidie hun domicilie op de gemeente KnokkeHeist hebben.
2. Aan de tweede verblijvers te Knokke-Heist. Onder tweede verblijvers worden verstaan, zij die als
dusdanig voor hetzelfde dienstjaar tweedeverblijfstaks hebben betaald en waarvan hun naam ook op
het aankoopbewijs van de regenton wordt vermeld. Bijgevolg kan de tweede verblijver die om welke
reden ook de belastingen niet betaalt, evenmin in aanmerking komen voor de premie.
3. Met beperking tot de op het meerjarenplan uitgetrokken kredieten.
4. Indien de regenton op een adres in Knokke-Heist staat.
5. Voor de aankoop van een regenton met een minimuminhoud van 100 liter.
6. Indien de regenton is aangesloten op een dakgoot/regenpijp.
7. Indien de regenton is voorzien van een aftapkraantje die toegankelijk is om water af te tappen in een
emmer of gieter. Indien een voetstuk nodig is om het kraantje hoog genoeg te hebben dan behoort de
aankoopprijs van dit voetstuk ook tot het gesubsidieerde bedrag.
8. Voor dezelfde woongelegenheid kan maximum 1 regenton worden gesubsidieerd.
9. Elke aanvrager die in het verleden een gemeentelijke subsidie voor de aankoop van een regenton
verkreeg, kan, bij verlies of vernietiging van de regenton, geen tweede maal een beroep doen op
deze gemeentelijke subsidie.
10.Op straffe van teruggave van de verleende subsidie mag de aangekochte regenton binnen een termijn
van 2 jaar na aankoop op geen enkele wijze verkocht of geruild worden; het moet gekoppeld blijven
aan het domicilieadres van de inwoner en/of het adres van het tweede verblijf.

Artikel 3. Subsidiebedrag
De subsidie is gelijk aan de aankoopprijs met een maximum van 50 EUR.

Artikel 4. Procedure
§1. Aanvraag
Aanvragen voor het bekomen van deze subsidie dienen samen met het aankoopbewijs schriftelijk of per
mail ingediend, op het hiervoor door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde formulier, bij de dienst
Milieu, Natuur & Landbouw in het stadhuis te Knokke-Heist.
Het aanvraagformulier is ook te downloaden op de gemeentelijke website.
De aanvraag tot het bekomen van deze subsidie dient uiterlijk op 1 november van het lopende
werkjaar bij het bestuur te worden ingediend op een formulier dat kosteloos te bekomen is bij de
handelaars of bij de Milieudienst, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist (tel.: 050 630185).
Het aanvraagformulier en het betalingsbewijs kunnen ook worden gescand en per mail ingediend via
milieu@knokke-heist.be

§2. Onderzoek aanvraag
Een gemeentelijk ambtenaar controleert ter plaatse of aan alle voorwaarden binnen het
subsidiereglement werd voldaan waarna de subsidieaanvraag wel of niet wordt aanvaard.
§3. Beslissing
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist of de subsidies kunnen worden uitbetaald.
§4. Uitbetaling
De uitbetalingen gebeuren uiterlijk in december van het jaar van aanvraag en voor zover de subsidie
toegekend werd.

Artikel 5. Controle en sancties
De subsidie kan pas verkregen worden na controle ter plaatse van een gemeentelijke ambtenaar.
Hij stelt de aanwezigheid en de juiste aanwending van de regenton vast. De gemeentelijke ambtenaar
neemt zelf contact op met de inwoners. Tweede verblijvers maken hiervoor een afspraak met de dienst
Milieu, Natuur & Landbouw.

Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring in de Gemeenteraad van 17 december 2020 en is van
toepassing tot 31/12/2025.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Algemeen directeur,
(get.) Miet Gobert

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