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Financiën - Subsidiereglement kleine energiebesparende maatregelen: Wijziging
De raad,
In openbare zitting vergaderd.
Samenvatting
Op de gemeenteraad van 29/11/2017 werd het gemeentelijk subsidiereglement kleine
energiebesparende maatregelen vastgesteld. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om dit
subsidiereglement op een aantal punten aan te passen.
Voorgeschiedenis
 29/11/2017: De gemeenteraad stelt het gemeentelijk subsidiereglement kleine
energiebesparende maatregelen vast.
 03/12/2019: Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van
de gemeenteraad dit punt te agenderen op de zitting van de gemeenteraad van
18/12/2019.
Juridische grond
Het Decreet over het lokaal bestuur.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1 - Wijzigt de tekst van artikel 5,§3.1° van het subsidiereglement kleine
energiebesparende maatregelen als volgt:
De toekenning van de subsidie kan enkel indien er nog voldoende budget beschikbaar is binnen de
enveloppe voorzien voor actie A7.9.1 van de beleids- en beheerscyclus (BBC), tenzij de
gemeenteraad beslist om dit bedrag aan te passen.

Artikel 2 - Het gecoördineerde subsidiereglement luidt als volgt:
SUBSIDIEREGLEMENT KLEINE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
Artikel 1 – Definities en begrippen
 Kwetsbare inwoners:
o Inwoners die op het moment van de aanvraag recht hebben op
maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
o Inwoners die op het moment van de aanvraag recht op steun ter hoogte
leefloon
o Inwoners waarbij het OCMW op basis van individuele beslissing bepaalt dat ze
behoren tot de doelgroep kwetsbare inwoners
o Witgoedtoestellen: grote huishoudelijke toestellen waaronder binnen dit
reglement valt: koelkast, diepvries, wasmachine.
o Energiezuinig toestel: Huishoudelijk toestel met een zo hoog mogelijke
energiescore op het Europees energielabel.
o Kleine REG maatregelen: Kleine energie besparende maatregelen waaronder
kunnen vallen: LED-lampen, thermostaatkranen, thermometer, buisisolatie,
radiatorfolie, verdeelstekker, timers, …
Artikel 2 – Algemene toekenningvoorwaarden
§1. De gemeentelijke subsidie is enkel van toepassing op huishoudens die zijn doorverwezen
via het OCMW.
§2. De gemeentelijke subsidie kan enkel toegekend worden voor investeringen in woningen
waar de aanvrager gedomicilieerd is.
§3. De subsidie kan alleen toegekend worden voor nieuw gekochte en nieuw geplaatste
materialen of toestellen.
§4. Enkel maatregelen die na een energiescan worden opgenomen in het rapport kunnen
binnen de subsidie worden opgenomen. De bewoner dient zich ter beschikking te stellen om
aanwezig te zijn tijdens de energiescan en tijdens de opvolgscan die zal plaatsvinden na een
periode van 6 maanden na plaatsing van de maatregelen.
§5. De gemeente geeft geen rechtstreekse vergoeding aan de bewoner. De aankoop en
plaatsing van de opgenomen maatregelen verloopt via de klusjesdienst van het OCMW of de
Energiesnoeiers van Kringwinkel Zuiderkempen.
§6. Bij plaatsing van een nieuw huishoudelijk toestel ter vervanging van een verouderd toestel
wordt dit oude toestel meegenomen voor een correcte verwerking. Enkel wanneer uit het
rapport van de energiescan blijkt dat er nood is aan de vervanging van een toestel kan de
bewoner een nieuw toestel ontvangen.
Artikel 3 – Subsidiebedrag
De hoogte van het subsidiebedrag wordt als volgt vastgelegd:
Na uitvoering van een energiescan waarin de mogelijke kleine maatregelen zijn
opgenomen in het rapport wordt er een budget van € 200 voorzien per woning dat kan
geïnvesteerd worden in kleine REG maatregelen.
Indien er uit het rapport van de energiescan blijkt dat er een bepaald witgoedtoestel aan
vervanging toe is wordt er een budget van € 600 voorzien voor de vervanging van dit
toestel naar een energiezuinig toestel.
Artikel 4 – Aanvraag van de subsidie
§1. De aanvragen tot het bekomen van een premie moeten ten laatste op 31 januari worden
ingediend bij het gemeentebestuur voor werken in de eerste jaarhelft van het jaar of 30 juni
voor werken in de tweede jaarhelft van het jaar.

§2. Het aanvraagdossier moet minstens volgende documenten bevatten:
o Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier. Deze aanvraag wordt
aangeboden tijdens de uitvoering van het eerste bezoek van de energiescan.
o Een verklaring dat de bewoner behoort tot de kwetsbare doelgroep. Een verklaring
vanuit het OCMW is hiervoor geschikt.
o Het rapport opgemaakt tijdens de energiescan waarin vermeld wordt welke
maatregelen extra kunnen worden geïnvesteerd in de woning.
§3.1°. Door het indienen van de aanvraag, verklaart de aanvrager zich akkoord met het
subsidiereglement en geeft de aanvrager de toestemming aan een medewerker van het
gemeentebestuur om de installaties te komen controleren.
§3.2°. Door het indienen van de aanvraag, verklaart de aanvrager zich akkoord met een
terugvordering van de subsidie indien de subsidie verkeerdelijk werd toegekend en/of de
geïnstalleerde maatregelen niet minstens 5 jaar ter plaatse blijven.
Artikel 5 – Toekenning van de subsidie
§1. De gemeente kan enkel een subsidie toekennen aan aanvragen waarvan het dossier
volledig is.
§2. Per uitvoeringsadres kan maximaal één subsidie toegekend worden.
§3.1°. De toekenning van de subsidie kan enkel indien er nog voldoende budget beschikbaar is
binnen de enveloppe voorzien voor actie A7.9.1 van de beleids- en beheerscyclus (BBC), tenzij
de gemeenteraad beslist om dit bedrag aan te passen.
§3.2°. De aanvragen worden behandeld in chronologische volgorde. Hierbij wordt het moment
dat het dossier volledig ingediend is, in aanmerking genomen.
§4. Door de milieudienst zal nagegaan worden of aan alle toekenningvoorwaarden van het
reglement voldaan is. Hiervoor kan een plaatsbezoek worden uitgevoerd.
§5. Indien de milieudienst beslist dat de aanvraag in aanmerking komt voor het ontvangen van
de subsidie, kunnen de investeringen in de woning plaatsvinden en zullen de kosten voor deze
investeringen worden vergoed uit de desbetreffende kredieten.
Artikel 3 - Maakt deze wijziging aan het subsidiereglement kleine energiebesparende
maatregelen bekend overeenkomstig de bepalingen van het Decreet over het lokaal bestuur.
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