Reglement

Subsidiereglement hemelwaterinstallaties
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2008

Artikel 1
Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten verleent
het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de aanleg van een
hemelwaterput onder de volgende voorwaarden:
-

deze premie wordt verleend, enkel voor bestaande woningen.
de installatievoorschriften uit de Gemeentelijke verordening van 24.10.2007 houdende
het beheer van afvalwaters en oppervlaktewateren dienen te worden nageleefd.

Artikel 2
Per woning, gelegen op het grondgebied van de gemeente Maldegem, wordt de premie slechts
éénmaal toegekend, hetzij aan de eigenaar, hetzij aan de huurder –mits toestemming van de
eigenaar– of aan enig ander houder van zakelijk recht. Voor appartementsgebouwen evenwel
kan per geplaatste hemelwaterput éénmaal een premie toegekend worden, maar het aantal
premies is beperkt tot het maximum van de in de bouwvergunning toegelaten aantal
woongelegenheden.
Artikel 3
Teneinde een gemeentelijke premie te bekomen dient een aanvraagformulier te worden
ingediend met een plan van de installatie, technische specificaties van de geplaatste installatie,
een attest van de bewezen kosten en een verslag waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de code
van goede praktijk opgesteld door de VMW (Vlaamse Water Maatschappij).
Artikel 4
Het is de gemeente toegestaan om de nodige controles te verrichten op de
toekenningsvoorwaarden van de toelage. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de
toelage ofwel niet worden uitbetaald, ofwel teruggeëist worden.
Artikel 5
Deze premie bedraagt € 500 en kan de bewezen kosten niet overschrijden.
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Artikel 6
§1
§2

Slotbepalingen

Dit gemeentelijk subsidiereglement treedt in werking op 1 januari 2009.
Het bestaande Gemeentelijke subsidiereglement, goedgekeurd door de Gemeenteraad
van 24.10.2007 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2009.
De praktische regeling voor de bepalingen van deze verordening worden toevertrouwd
aan de zorgen van het Schepencollege.
Een afschrift van dit reglement zal verzonden worden aan:

§3
§4
-

de Provinciegouverneur
de Vlaamse Milieumaatschappij
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