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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
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Aanwezig :

Graaf L. Lippens: Burgemeester, M. Willems: Eerste Schepen,
I. Reubens, D. De Vlamynck, D. Lannoy, L. Lierman, P. Geerinckx,
P. De Groote: Schepen, J. Vandepitte, M. Rombout,
K. van der Hooft, A. De Groote-Desutter, D. Despiegelaere,
W. Deceuninck, A. Vervarcke-Pattyn, A. Vandenbussche,
S. Obreno, F. De Smet, F. Naert, A. Bosschaerts, A. Van Hoof,
K. Demeyere, P. Vlietinck, J. Verbouw, V. Engelrelst,
J. Vansteenkiste, L. Sabbe, S. Devlieger, I. Goeminne,
M. Szechtman: Raadslid, M. Gobert: Wd. Secretaris

Afwezig :

L. De Waele: Raadslid, M. Verhaeghe: Secretaris

De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het artikel 43, § 2, 2° van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 21 december 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008,
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2007;
Gelet op het Raadsbesluit van 29 maart 2007 waarbij het reglement om aan verbruikers van
huishoudelijk waterverbruik, binnen bepaalde voorwaarden, een tussenkomst om sociale redenen in de
kostprijs van het waterverbruik te verlenen, wordt hervastgesteld met ingang van 1 januari 2007;
Overwegende dat vermeld decreet de artikelen 22 tot en met 30 van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wijzigt op het gebied van de vrijstelling
van de bovenlokale saneringsbijdrage;
Overwegende dat ingevolge vermeld decreet, de regeling waarbij aan de bewoner van een gebouw met
een algemene watermeter, die aan de sociale voorwaarde voldoet, een teruggave op de bovenlokale
saneringsbijdrage werd verleend in verhouding tot het verbruik van het ganse gebouw gedeeld door het
aantal woongelegenheden in dat gebouw, vanaf 1 januari 2008 wordt vervangen door een compensatie
van de bovenlokale saneringsbijdrage voor 30 m³ per persoon in het gezin;
Overwegende dat ingevolge het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 houdende
reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie de
exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk verplicht is aan elke abonnee jaarlijks een
hoeveelheid water kosteloos te leveren, gelijk aan 15 m³ per natuurlijke persoon die gedomicilieerd is op
het adres van de abonnee;
Overwegende dat het gemeentelijk waterbedrijf Knokke-Heist om sociale redenen reeds volgende
tussenkomsten verleent:
een bijkomende kosteloze hoeveelheid drinkwater van 10 m³ per jaar en per persoon in het
gezin, voor zover het water verbruikt wordt en
een vrijstelling van de gemeentelijke saneringsbijdrage tot een maximum van 25 m³ per jaar en
per persoon in het gezin;
Overwegende dat om sociale redenen deze tussenkomst kan worden verhoogd naar respectievelijk 15 en
30 m³;
Overwegende dat op die manier de eerste 30 m³ waterverbruik per persoon volledig gratis zal zijn voor
het gezin van de bewoner die aan de sociale voorwaarde voldoet, ongeacht of het water is verbruikt op
een individuele of een algemene watermeter van het gemeentelijk waterbedrijf;

Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1.
In het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2007 tot hervaststelling van het reglement op de tussenkomst
om sociale redenen in de kostprijs van het waterverbruik wordt in artikel 4 het getal “10” vervangen door
“15” en het getal “25” vervangen door “30”.
Art. 2.
Deze wijzigingen gaan in op 1 januari 2008, voor het waterverbruik vanaf 1 januari 2008.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Wd. Secretaris,
(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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