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Provincie West-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN 
Arrondissement Roeselare VAN DE GEMEENTERAAD 
Gemeente 8880 Ledegem  
 
 
ZITTING VAN 12 DECEMBER 2013 
 
AANWEZIG : M. Bart Dochy, Burgemeester-voorzitter ; 

Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Bart Ryde en  
Geert Wylin, Schepenen ; 
Raf Selschotter, Moreen Dewolf, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, 
Louis Sandra, Delphine Quaegebeur, Marianne Eeckhout, Niels Lagae, 
Sybille Geldhof, Nancy Vansteenkiste, Carlos Casteleyn,  
Karen Vromman, Caroline Seynhaeve, Piet Vandermersch en  
Greet Claeys, Raadsleden ; 
Geert Demeyere, Gemeentesecretaris. 

 
VASTSTELLEN VAN EEN REGLEMENT VOOR EEN GEMEENTELIJKE TOELAGE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN 

WARMTEPOMP 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 ; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 10 juni 2010 houdende vaststellen van een reglement voor 
een gemeentelijke toelage voor het plaatsen van een zonneboiler voor warmwaterproductie of van een 
warmtepomp ; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur een duurzaam gemeentelijk beleid wenst te voeren en dat dit onder 
meer tot uiting kan komen in een duurzaam energiebeleid ; 
 
Overwegende dat de gemeente hiertoe kan bijdragen door het aanmoedigen van het plaatsen van een 
warmtepomp ; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een toelage van € 250,00 te voorzien 
voor dergelijke installaties voor panden gelegen op het grondgebied Ledegem op voorwaarde dat de aanvrager 
het bewijs kan voorleggen dat hij reeds geniet van een subsidie van een hogere overheid en/of van een  
nutsbedrijf ; 
 
Na beraadslaging ; 
 
BESLUIT : met unanimiteit 
 
Artikel.1.- De beslissing van de gemeenteraad d.d. 10 juni 2010 houdende vaststellen van een reglement voor 
een gemeentelijke toelage voor het plaatsen van een zonneboiler voor warmwaterproductie of van een 
warmtepomp, wordt opgeheven op 31 december 2013. 
 
Artikel.2.- Er wordt een toelage van € 250,00 toegekend voor het plaatsen van een warmtepomp die instaat 
voor de hoofdverwarming van het gebouw, in panden gelegen op het grondgebied Ledegem.  
 
Artikel.3.- Om van de toelage te kunnen genieten dient een schriftelijke aanvraag te worden ingediend bij het 
gemeentebestuur samen met een bewijs dat de aanvrager reeds geniet van een subsidie van een hogere 
overheid en/of van een nutsbedrijf voor het plaatsen van een warmtepomp. 
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Artikel.4.- De toelage kan slechts één maal per adres uitbetaald worden. 
 
Artikel.5.- De toelagen van de hogere overheid en het nutsbedrijf samen met de gemeentelijke toelage kan 
maximaal de totale kostprijs bedragen. Indien de maximale kostprijs bereikt wordt, bedraagt de gemeentelijke 
toelage in dit geval slechts het verschil tussen de totale kostprijs en de toelagen van de hogere overheid en het 
nutsbedrijf. 
 
Artikel.6.- De gemeentelijke toelage wordt betaald binnen de beschikbare kredieten daartoe voorzien in het 
gemeentelijk budget. 
 
Artikel.7.- Dit reglement vangt aan op 1 januari 2014. 
 
 
                                                             Aldus beslist in bovenvermelde zitting, 
   

 NAMENS DE GEMEENTERAAD,  
   
De Secretaris,                  De Burgemeester-voorzitter, 
get. G. Demeyere                  get. B. Dochy 
   
 Voor eensluidend uittreksel,  
   
De Secretaris,                  De Burgemeester-voorzitter, 
   
   
   
   
   
   
   
   
G. Demeyere                  B. Dochy 
   
 
 


