
 

Uittreksel 
 
Gemeenteraad d.d. 16 december 2019 
 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en 
Annelies Vanderlinden, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, 
Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, 
Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet en 
Timothy Rowies, raadsleden 
 

 
OMGEVING. PREMIEREGLEMENT BOUW EN RENOVATIE VAN 
ENERGIEVRIENDELIJKE WONINGEN EN APPARTEMENTEN. OPHEFFING. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Kaat Goris 
Bevoegd lid van het college: Eva De Bleeker 
 

Voorgeschiedenis 
 

• 27 oktober 2008: goedkeuring van het premiereglement bouw en renovatie 
energievriendelijke woningen. 

• 28 februari 2011: goedkeuring van de herziening van het premiereglement bouw- 
en renovatiepremie 

• 23 november 2015: goedkeuring van de herziening van het premiereglement bouw- 
en renovatie van energievriendelijke woningen en appartementen. 

• juni 2019 tot oktober 2019: opmaak meerjarenplan door het college van 
burgemeester en schepen en de administratie. 

 
Feiten en context 
 
Sinds 1 januari 2016 werd in het kader van de vermindering van de CO2-uitstoot 
een premie toegekend voor energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw en 
renovatiewerken. Jaarlijks werd hiervoor een bedrag van 50.000 euro begroot. 
In de voorbije 8,5 jaar werden er 489 aanvragen behandeld door het bestuur. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 41. 
 
Advies 
 
Geen extern advies. 
 
Argumentatie 
 
Premies zijn instrumenten om welbepaalde beleidsdoelstellingen mee te bereiken. Premies 
worden best beperkt in tijd, zodat het bestuur de mogelijkheid heeft om haar middelen 
gericht in te zetten in functie van de wisselende noden.  
 
De voorbij 4 jaar werd de premie voor energetische maatregelen toegekend. Het is echter 
zeer moeilijk om te becijferen hoeveel CO2-uitstoot er is teruggedrongen sinds 
de invoering van deze premie. Wel kunnen we vaststellen dat er ruim gebruik van werd 
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gemaakt. De premie heeft bijgedragen aan bewustwording bij onze inwoners dat 
investeren in duurzaamheid loont. 
 
In samenspraak met de Milieuraad zal er op zoek worden gegaan naar alternatieve 
maatregelen om zo een bijdrage te leveren tot de uitvoering van het klimaatactieplan. 
 
Financieel advies 
 

Financieel gevolgen voorzien Een budget van 50.000 euro wordt jaarlijks 
ingeschreven voor nieuw te ontwikkelen 
duurzaamheidsmaatregelen. 

 
BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, 

Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, 
Sylvie Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet en 
Steven Coppens 
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, 
Wim Laureys, Julie Bollue en Jo Portois 
1 onthouding: Timothy Rowies 
 

Artikel 1 
De raad hecht goedkeuring aan de opheffing van het premiereglement bouw en renovatie 
van energievriendelijke woningen en appartementen, met ingang van 1 maart 2020.  
 
Artikel 2 
Er wordt een uittreksel overgemaakt aan de dienst Omgeving, de communicatiedienst en 
de financiële dienst.  
 
 
Uittreksel voor 
Dienst Omgeving, communicatiedienst, financiële dienst. 
 
 
Namens de Raad, 
get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

 
Voor eensluidend afschrift 
 
 
 
 
Bram Wouters 
Algemeen directeur 

Steven Coppens 
Voorzitter gemeenteraad 
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