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ZITTING van 19.12.2013
Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester
voorzitter gemeenteraad;
Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK, Jo TIJTGAT, Carl
DE DONDER, Kaat OLIVIER, schepenen;
Robert VANHEERWEGHE, Marc BYTTEBIER, Frans KEMSEKE, Louis
HAERINCK, Sabine DEKNUDT-MICHIELS, Bert SCHELFHOUT, Tundie
D’HONT, Filip TERRYN, Jurgen BEKE, Lien DE KETELE, Sophie
MESPREUVE, Matthias VANNESTE en Frieda DEJAGER, raadsleden;
Trees LONGUEVILLE, gemeentesecretaris.
Raadslid Angelique Lefebvre (Open VLD) en raadslid Gino Baert (sp.a) zijn voor deze zitting
verontschuldigd.
----4. Premiereglement verkeersveiligheidsacties scholen - aanpassing - goedkeuring
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.
Het premiereglement verkeersveiligheidsacties scholen werd goedgekeurd in de
gemeenteraadszitting van 22 augustus 2013. Het premiereglement omvat het principe van
een dubbele goedkeuring, met eerst een principiële en finaal een definitieve goedkeuring.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 9 oktober 2013 de lijn
aangenomen om zoveel mogelijk af te stappen van een dergelijke dubbele goedkeuring. Op
basis hiervan besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 december
2013 de dubbele goedkeuring uit het premiereglement te halen. Verder is het aangewezen
om:
- in het kader van de leesbaarheid en de hanteerbaarheid het integrale premiereglement
ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen en niet enkel de voorgestelde
wijziging;
- de gemeenteraadsbeslissing van 22 augustus 2013 in te trekken zodat ze uit het
rechtsverkeer verdwijnt.
Artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stipuleert dat
de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt.
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande
premiereglement verkeersveiligheidsacties scholen goed te keuren:.
Art. 1. - De gemeenteraadsbeslissing van 22 augustus 2013 met betrekking tot het
goedkeuren van het premiereglement verkeersveiligheidsacties scholen wordt ingetrokken.
Art. 2. - Onderstaand premiereglement gaat in per 1 januari 2014 en eindigt op 31 december
2019.
PREMIEREGLEMENT VERKEERSVEILIGHEIDSACTIES SCHOLEN
Art. 1. - Een school waarvan de schoolinfrastructuur zich op het Deerlijkse grondgebied
bevindt kan een premie bekomen voor het voeren van een verkeersveiligheidsactie.

Art. 2. - De premie dekt de kostprijs van de verkeersveiligheidsactie(s) met een maximum
van 1 euro per kind per jaar.
Art. 3. - De aanvraag van de gemeentelijke tussenkomst wordt schriftelijk, door middel
van een aanvraagformulier dat vergezeld is van de factuur en een betalingsbewijs van de
desbetreffende actie, aan het college van burgemeester en schepenen gericht.
Art. 4. - Bij het voeren van meerdere acties dient de in artikel 1 vermelde school een
gebundelde aanvraag ten laatste op 1 december van elk jaar in te dienen.
Art. 3. - Dit retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.
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