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Zuienkerke
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 24 september 2020

Aanwezig:
Geert Quintens, Voorzitter
Alain De Vlieghe, Burgemeester
Jacques Demeyere, Annelies Dewulf, Schepenen
Wim Cools, Schepen, BCSD-voorzitter
Christine Schouteeten-Jonckheere, Noë! Delaere, Eddy Goethals, Emmy Lagast, Sarah
Slembrouck, Sylvia Vanhoorenweder, Raadsleden
Franky Goethals, Algemeen Directeur

De Gemeenteraad,

Dagorde: Reglement voor het toekennen van een gemeentelijke subsidie ter
bevordering voor het vrijwillig verwijderen van asbesthoudende materialen -
goedkeuring.
Motivering
Feiten en context
De Vlaamse regering biedt aan de steden en gemeenten een éénmalige subsidie en
maatregelen om aan particulieren en ondernemingen ondersteuning te bieden voor het
verwijderen van asbesthoudende materialen op hun grondgebied.
Alle gebouwen in Vlaanderen die vóór 2001 gebouwd zijn, dienen tegen uiterlijk 2032
asbestvrij te zijn.
De Vlaamse regering heeft aan OVAM de opdracht gegeven om via een doorstartfase over
te gaan tot financiering van de steden en gemeenten ter ondersteuning en sensibilisering
voor het vrijwillig verwijderen van asbest.
Er zijn een reeks afspraken en deadlines opgesteld, die voor particuliere woningen gelden en
die (voorlopig) ook als streefdoel worden gesteld voor andere gebouwen zoals
bedrijfsgebouwen.
Een sloopinventaris is vereist bij de afbraak of ontmanteling van gebouwen met een volume
van 1000m3 en die niet of niet enkel een woonfunctie hebben, ook woningen waarin andere
activiteiten dan bewoning plaatsvinden of plaatsvonden (winkelruimten, ateliers,
verzorgingsinstellingen...) vallen onder deze regel. In andere gevallen kan een
sloopinventaris op vrijwillige basis worden opgesteld.
De beslissing van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 26/11/2018
houdende de ondertekening van het toetredingscontract 'Asbestovereenkomst gemeenten
2018. In hef kader van deze overeenkomst heeft het gemeentebestuur een eenmalige
ondersteuning ten bedrage van 20.000,- euro ontvangen in het kader van asbestafbouw.
Juridische gronden
De wijzigingen van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2018 inzake het goedgekeurd actieplan voor
het asbestveilig maken van Vlaanderen tegen 2040.
Financieel advies
De uitgaven zijn voorzien in het meerjarenplan onder 0309-00 6496 130.
Besluit
met eenparigheid van stemmen
Enig artikel
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Het reglement voor het toekennen van een gemeentelijke subsidie ter bevordering voor het
vrijwillig verwijderen van asbesthoudende materialen, zoals hieronder vermeld, goed te
keuren.

Reglement voor het toekennen van een gemeentelijke subsidie ter bevordering voor
het vrijwillig verwijderen van asbesthoudende materialen

1 - Voon/vaarden
• De woning en of het bedrijf dient gelegen te zijn op het geografisch grondgebied van de

gemeente Zuienkerke.
• De aanvraag voor de subsidie voor de afbraak van asbesthoudende materialen dient

schrinelijk te worden aangevraagd bij het gemeentebestuur.
• Het asbesthoudend materiaal mag in geen geval hergebruikt worden en dient te worden

verwijderd door een door OVAM erkende onderneming.
2 - Subsidie
De subsidie heeft recht op 50% van de factuurkost met een maximum van 1.000,-
euro/jaar/adres.
De subsidie kan pas worden goedgekeurd na het voorleggen van de factuur en uitgevoerd
door een erkende firma voor het afbreken en verwijderen van het asbesthoudend materiaal.
Het toekennen van de subsidie is beperkt tot het voorziene krediet in het meerjarenplan.
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De Algemeen Directeur
F. Goethals

De Voorzitter
G. Quintens
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