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Artikel 1.
Het gemeentebestuur gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Dialoog vzw, als partner van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen, betreffende de
ondersteuning van duurzaam bouwadvies. Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit.
Zij zal namens de gemeenteraad worden ondertekend
door de voorzitter en de gemeentesecretaris.
Artikel 2.
Zolang de overeenkomst met Dialoog vzw loopt, kunnen inwoners van de gemeente een beroep doen op
Dialoog vzw voor duurzaam bouwadvies.
Het gemeentebestuur verleent een premie voor het
inwinnen van dit duurzaam bouwadvies.
Deze premie is met andere gemeentelijke premies
cumuleerbaar.
Artikel 3.
Om in aanmerking te komen voor een premie moet het
bouwadvies betrekking hebben op:
– een ééngezinswoning of appartement gelegen op het
grondgebied van de gemeente.
– een renovatieproject.
Artikel 4.
De premie bedraagt
– 25 euro voor een bouwadvies op basis van de plannen
– 50 euro voor een bouwadvies ter plaatse in de
woning of het appartement.
Artikel 5.
De aanvraag voor een duurzaam bouwadvies bij Dialoog vzw geldt ook als aanvraag voor de gemeentelijke
premie. Een afzonderlijke aanvraag is niet vereist.
Artikel 6.
Het gemeentebestuur informeert de aanvrager over de
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toekenning van de gemeentelijke premie. Dit gebeurt
binnen de 30 dagen na ontvangst van het bericht van
Dialoog vzw.
Artikel 7.
Het ingediende project komt niet in aanmerking voor
een premie wanneer blijkt dat:
1° de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd
zijn;
2° onwettige of frauduleuze praktijken gebeurd zijn;
3° het project niet beantwoordt aan de geest van dit
reglement.
Desgevallend kan de premie geheel of gedeeltelijk
worden teruggevorderd.
Artikel 8.
Binnen de 60 dagen na de beslissing dat de premie is
toegekend, betaalt het gemeentebestuur de premie
rechtstreeks uit aan Dialoog vzw.
Artikel 9.
De bevoegde dienst rapporteert minstens jaarlijks aan
het college van burgemeester en schepenen over de
toepassing van dit reglement en de uitbetaalde premies.
Artikel 10.
Het college van burgemeester en schepenen regelt elke
situatie die niet voorzien is in dit reglement.
Artikel 11.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website en in het gemeentelijke informatieblad.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari
2016.

