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----9. Milieu - premiereglement kippenactie - goedkeuring
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.
De gemeenteraad heeft in zitting van 20 december 2007 het premiereglement kippenactie
goedgekeurd en dit eindigt op 31 december 2013.
In het restafval wordt er vastgesteld dat er nog altijd een fractie groenten-, fruit- en tuinafval
terug te vinden is.
Kippen zijn goede verwerkers van groenten-, fruit- en tuinafval. Door het geven van een
premie bij de aankoop van kippen wordt er gestimuleerd om het groenten-, fruit- en tuinafval
niet meer in het restafval te deponeren. Bijgevolg is het aangewezen om het
premiereglement ‘kippenactie’ verder te behouden.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 10 juli 2013 beslist om aan
het premiereglement ‘kippenactie’ geen wijzigingen of aanpassingen door te voeren en het
ongewijzigd te behouden voor een periode die ingaat op 1 januari 2014 en eindigt op 31
december 2019.
De milieuraad heeft het premiereglement kippenactie besproken in de vergadering van 25
juni 2013 en had hierover geen opmerkingen.
Artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stipuleert dat
het tot de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om gemeentelijke
reglementen vast te stellen.
Vervolgens besluit de gemeenteraad met 18 ja-stemmen (CD&V, sp.a en N-VA) en 3 neenstemmen (Open VLD) het onderstaande premiereglement kippenactie goed te keuren.
Art. 1. - Onderstaand premiereglement gaat in per 1 januari 2014 en eindigt op 31 december
2019
PREMIEREGLEMENT KIPPENACTIE
Art. 1. Omschrijving premie

In het kader van een algemene vermindering van het groenten-, fruit- en tuinafval,
wordt aan de koper van scharrelkippen een gemeentelijke premie verleend.
Art. 2. Voor wie
Per adres in Deerlijk kan een gemeentelijke premie ‘kippenactie’ verleend worden.
Art. 3. –
Bedrag van de premie
De premie ‘kippenactie’ voor de aankoop van scharrelkippen bedraagt 1 euro per
scharrelkip met een maximum van 5 euro.
Art. 4. Voorwaarden
Voor de toekenning van de premie ‘kippenactie’ gelden volgende voorwaarden:
-

de aankoop van maximaal 5 scharrelkippen wordt betoelaagd;
de scharrelkippen moeten aangekocht worden bij een Deerlijkse handelaar;
de aankoop dient te gebeuren met een bestelbon gepubliceerd in het
gemeentenieuws of in de uitgave van de ‘Afvalkrant’ van Imog;
de aankoop van scharrelkippen dient te gebeuren tijdens de ‘kippenactie’
georganiseerd door Imog in het voorjaar om voor het toekennen van de premie
in aanmerking te komen.

Art. 5. Aanvraag
De handelaar die de scharrelkippen verkocht dient schriftelijk een aanvraag in, gericht
aan het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag moet vergezeld zijn van de bestelbonnen van de aangekochte
scharrelkippen.
Art. 6. Toekenning en uitbetaling
Na positieve controle van de aanvraag wordt de premie uitbetaald aan de handelaar
die de scharrelkippen verkocht.
De premie wordt slechts toegekend binnen de perken van het op het gemeentebudget
ingeschreven krediet.
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor te allen tijde
na te gaan of aan de voorwaarden van dit premiereglement voldaan is. De handelaar
zal niets doen dat er kan toe strekken deze controle moeilijk of onmogelijk te maken.
Dit reglement geldt onder opschortende voorwaarde van maatregelen van hogerhand
met betrekking tot aviaire epidemieën.
Art. 2. - Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Tevens wordt huidige beslissing overgemaakt aan IMOG, Kortrijksesteenweg 264 te 8530
Harelbeke.
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