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GEMEENTE LENDELEDE

Afschrift van een gemeenteraadsbeslissing
GEMEENTERAADSZITTING VAN 19 DECEMBER 2019
Aanwezig:

MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter;
Dewaele C., Burgemeester;
Fonteyne B., Rommens R., Schepenen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Parmentier N., Moerkerke E., Bonte F., Debrabandere G., Vanoverbeke B.,
Mostaert D., Jonckheere S., Vandenbroucke M., Vansteenkiste K.,
Raadsleden;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

Verontschuldigd:
Viaene J., Gheysens J., Tanghe K., Raadsleden.
Agendapunt: 24.
Onderwerp:

Vaststellen van het reglement voor een gemeentelijke premie voor de
aankoop van een rookmelder en/of CO-melder voor de periode 2020 – 2026.

De raad, in openbare zitting,
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald de artikels 40 § 3 en 41;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 betreffende het ‘voorstel tot
het goedkeuren van een subsidiereglement voor de aankoop rookmelder en/of CO-melder’;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 oktober 2015 betreffende het wijzigen premie
voor de aankoop van een rookmelder en/of CO-melder;
Overwegende dat de plaatsing van een rookmelder en/of een CO-melder de gevolgen van
brand of CO-vergiftiging kan beperken daar men tijdig verwittigd wordt;
Gelet op het decreet van 1 juni 2012 en het uitvoeringsbesluit van 6 juli 2012 omtrent de
rookmeldersverplichting in (huur)woningen om conform te zijn;
Overwegende dat vanaf 1 januari 2020 de rookmeldersverplichting geldt voor alle woningen
in Vlaanderen;
Gelet op het voorstel tot overeenkomst van Effect vzw (Energiesnoeiers Zuid-WestVlaanderen) om de woningen, die bewoond worden door de doelgroep van de gratis
energiescan, te voorzien van rookmelders bij het uitvoeren van een energiescan die onlangs
vernieuwd werd door de OCMW-raad d.d. 26.09.2019;
Gelet op het positief advies van het lokaal woonoverleg van 2 december 2019;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : De gemeenteraad keurt onderstaand reglement goed: ‘premie voor de aankoop
van een rookmelder en/of CO-melder’.
Artikel 1
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:


Woning: het huis, appartement of studio, als hoofdverblijfplaats bestemd
voor het huisvesten van één gezin.



Aanvrager: elke bewoner of eigenaar-verhuurder en natuurlijke persoon die
voor zijn woning rook- en/of CO-melders aankoopt en installeert. De
vereniging van mede-eigenaars (syndicus) kan eveneens een premie
aanvragen indien het een meergezinswoning betreft.



Aanvrager gratis energiescan: elk gezin dat tot een van onderstaande
doelgroepen behoort:
1. een ‘beschermde afnemer’ (iemand die recht heeft op de sociale
maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
2. een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of
aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
3. een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas;
4. verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds krijgen;
5. in begeleiding zijn bij het OCMW of CAW wegens betalingsmoeilijkheden;
6. toegelaten zijn tot een (collectieve) schuldenregeling;
7. huurders met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met
een basishuurprijs van maximaal 450 euro.
De gratis energiescan kan aangevraagd worden via de woonwinkel.
Artikel 2
Premiebedrag
Binnen de perken van het daartoe op het gemeentelijke budget voorziene krediet
en voor zover het daartoe vereiste krediet voor ieder dienstjaar op het budget is
uitgetrokken, verleent de gemeente Lendelede vanaf 1 januari 2020 een premie
als tussenkomst in de aankoop en eventuele installatie van rook- en/of een COmelders. Dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavig
reglement.
§1 Voor aanvragers, die rook- en/of een CO-melders aankopen en installeren in
hun woning op het grondgebied van de gemeente Lendelede, bedraagt de
premie 100 % met een maximum van 20,00 euro. De premie kan aangevraagd
worden voor maximaal 3 rook- en/of CO-melders per woning.
§2 Bij aanvragers van de gratis energiescan wordt de woning tijdens de
uitvoering van de energiescan voorzien van de nodige rookmelders. Effect vzw
(Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen) staat in voor de aankoop en installatie
van deze rookmelders en factureert rechtstreeks aan de gemeente Lendelede en
dit volgens de bepalingen van de onderlinge overeenkomst. Woningen in
eigendom van een sociale huisvestingsmaatschappij komen hiervoor niet in
aanmerking.

Artikel 3
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de premie dient aan volgende voorwaarden te
worden voldaan:
§1 De rookmelder:
 moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604
 betreft een optische rookmelder
 is voorzien van een niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar
 is voorzien van een testknop
§2 De CO-melder moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN
50291.
§3 Toestellen die de functie van rook- en CO-melder combineren en voldoen aan
bovenstaande voorwaarden komen eveneens in aanmerking.
Artikel 4
Procedure
De aanvraag voor deze premie dient te gebeuren ofwel bij de milieudienst van
het gemeentebestuur of bij de woonwinkel in het Sociaal Thuis aan de hand van
het daarvoor voorziene aanvraagformulier, vergezeld van het aankoopbewijs van
de rook- en/of CO-melders en foto’s (met datum) van de geïnstalleerde
rookmelders. Bij twijfel kunnen bewijsstukken opgevraagd worden, waaruit kan
opgemaakt worden dat deze aan de gestelde voorwaarden voldoen. Op de
aanvraagdatum is het aankoopbewijs maximum 1 jaar oud.
Artikel 5
Slotbepalingen
§1 De gemeente, of de door de gemeente aangestelde persoon, behoudt zich het
recht voor door plaatsbezoek na te gaan of aan de bepalingen van dit reglement
voldaan is. Weigering tot medewerking door de aanvrager(s) brengt verval van het
recht op de premie mee.
§2 Deze premie kan slechts één maal binnen een periode van 10 jaar voor dezelfde
woning toegekend worden.
§3 Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020 en eindigt op 31 december
2026.
§ Dit reglement vervangt het vorige subsidiereglement voor aankoop van een
rookmelder en/of CO-melder.
Artikel 2 : De nodige kredieten voor het toekennen van deze premie zijn voorzien in het
meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 3 : Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 van het Decreet over
het Lokaal Bestuur en wordt opgenomen op de lijst met beknopte omschrijving
die verzonden wordt aan de provinciegouverneur.
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