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UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING: 27 november 2014

Aanwezig: Claessens Jos - burgemeester-voorzitter
Van Baelen Stijn, PIessers Jos, Schrijvers Jan, Croonen Mia, Verjans Jan - schepenen
Geenen Ivo - ocmw-voorzitter-schepen
Bloemen Henri, Coolen Paul, Dries Sylvia, Driesen Jos, Goijens Jaklien, Joosten Pierre,
Kusters-Willems Lieve, Martens Jan, Peuskens Jean-Paul, Theuwissen Lieve, Thijs Ria,
Van Humskerken Jacque, Van Mierlo Lode, Vanherk Mark, Van mierlo Erik, Van montfort
Jos - raadsleden
Brebels Eddie - secretaris

Afwezig: Dingenen Christel - raadslid

Aanpassing reglement 'aanvullende toelage voor gescheiden afvoer van afvalwater en
hemelwater'

DE GEMEENTERAAD,

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

Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het raadsbesluit van 26 maart 2009 houdende goedkeuring van een subsidiereglement voor
de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater
voor bestaande particuliere woningen;

Overwegende dat Infrax in opdracht van het gemeentebestuur hiervoor een premie verleent van
maximum € 400,00;

Gelet op het raadsbesluit van 28 mei 2009 houdende vaststelling van een premie aanleg gescheiden
riolering;

Gelet op de definitieve goedkeuring van het gemeentelijk zoneringsplan voor de sanering van het
afvalwater;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 9 mei 2008 een wijziging goedkeurde aan Vlarem I en 11,
waardoor een verplichte scheiding wordt opgelegd van afvalwater en hemelwater in de collectief te
optimaliseren buitengebieden;

Aangezien bij de aanleg en heraanleg van een openbare riolering, ongeacht het gebied, een
gescheiden stelsel moet worden aangelegd;

Overwegende dat ingevolge hoofdstuk 4.2 van Vlarem II de scheiding van afvalwater en hemelwater
dient te gebeuren volgens navolgende regels:
o voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden riolering,
de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken,
enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd;
o voor bestaande gebouwen in een (half)open bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden
riolering, een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater verplicht;

Overwegende dat de kosten voor het aanpassen van de private riolering hoog kunnen oplopen;



Overwegende dat het wenselijk is het oppervlakte- en grondwater te beschermen en dat het daarom
noodzakelijk is om een aanvullende gemeentelijke toelage toe te kennen voor de gescheiden afvoer
van afvalwater en hemelwater;

Overwegende dat onder meer in het kader van de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus,
aangewezen is om eenvormigheid in alle subsidiereglementen na te streven;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de uitslag van de stemming:

BESLUIT: eenparig

Artikel1: Het reglement "aanvullende gemeentelijke toelage voor gescheiden afvoer van
afvalwater en hemelwater" als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Doel en doelgroep
Er kunnen toelagen voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet
verontreinigd hemelwater verleend worden voor bestaande particuliere woningen tot een maximum
bedrag dat vastgelegd is op budgetsleutel jaar/6490010/RUIMTE/0310 Toelagen aanleg gescheiden
riolering van het goedgekeurde budget van het jaar waarin de toelage wordt aangevraagd.

Artikel 2: Voorwaarden
De toekenningsvoorwaarden, aanvraagprocedure en controle, worden integraal overgenomen zoals
vastgesteld voor de Infrax-premie in het raadsbesluit van 26 maart 2009.

Artikel 3: Aanvraag, toekenning en uitbetaling
De aanvraag voor een aanvullende toelage kan ingediend worden indien de afkoppeling technisch en
administratief werd goedgekeurd door Infrax en op voorlegging van de uitbetalingsbrief met het
bedrag van de Infrax-premie.

De toelage wordt als volgt berekend: het totale bedrag van de factu(u)r(en) wordt verminderd met de
toelage die Infrax uitkeert. De helft van dit bedrag is de gemeentelijke subsidie, met een maximum van
600 euro.

TG = (FIOI - TI) x 0,5 = max. € 600,00
Waarbij:
TG = de gemeentelijke toelage
FIOI = het totale bedrag van de facturen
TI = de toelage die Infrax toekent

De toelage wordt zo spoedig mogelijk na het vervolledigen van het dossier goedgekeurd door het
college van burgemeester en schepenen en uitbetaald.

Artikel 4: Controle en bijzondere bepalingen
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op
ieder ogenblik worden uitgeoefend door een afgevaardigde van het gemeentebestuur.
Wanneer de ontvanger van de toelage de verplichte verantwoording niet verstrekt, of zich verzet tegen
de uitoefening ter plaatse van controle, is hij/zij krachtens de wet gehouden tot terugbetaling van de
toelage. De toekenning van de toelage kan eveneens worden geschorst wanneer o.m. de vereiste
verantwoording uitblijft.

Het schepencollege beslist over de concrete toepassing van het reglement, alle onvoorziene gevallen
en betwistingen na advies van de administratie.
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Artikel 2: Dit reglement in voege te laten treden vanaf heden en alle vorige reglementen en
aanpassingen aan reglementen "premie aanleg gescheiden riolering" onder welke naam deze ook
vastgesteld werden, op te heffen.

Artikel 3: Afschrift van dit besluit over te maken aan de verantwoordelijke ambtenaar voor milieubeleid,
de financiële dienst en Infrax.

Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad

de secretaris
(ge1.) Eddie Brebels

de secretaris

Voor eensluidend afschrift

de voorzitter
(ge1.) Jos Claessens

de burgemeester



\


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

