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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

ZITTING VAN 28 januari 2015 

Aanwezig :  Aelvoet Carlos, Voorzitter ; 
 Vander Meeren Luc, Burgemeester ; 
 Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy en Van Tieghem Maarten,
 Schepenen ; 
 Vervaeck Marnix,  Van Driessche Gert, Van Merhaeghe Pascal,  Cnudde Frank, De 

Cordier Koen, Cousaert Yves, Dedeken Kristel, Speleers Piet, Van Cauwenberghe Olivier 
en Desloovere Koen, Raadsleden ; 

 Fonteyne Kurt, Voorzitter O.C.M.W. – Schepen, aanwezig met raadgevende stem ; 
 Van Houtte Kateleen, Gemeentesecretaris. 

_________________________________________________________________________________ 

DAGORDE : Burger en welzijn. Gezinsondersteuning. Toelage voor herbruikbare luiers. 

De Gemeenteraad, 

 In openbare zitting vergaderd; 

 Overwegende dat het gebruik van herbruikbare katoenen luiers een milieuvriendelijk 
alternatief is voor de bescherming van het milieu; 

 Overwegende dat het stimuleren van het gebruik van herbruikbare luiers een belangrijke 
afvalpreventiemaatregel is en aldus kan bijdragen tot de vermindering van het restafval; 

 Gelet op het uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen 
2008-2015 (B.S.07.0108), waarin het gebruik van herbruikbare luiers wordt gestimuleerd; 

 Overwegende dat met herbruikbare luiers tussen de 1.000 en 1.700 kg restafval 
(wegwerpluiers) per kind gedurende de hele luierperiode kan vermeden worden; 

 Overwegende dat de relatieve onbekendheid en de hoge aankoopprijs van een pakket 
herbruikbare luiers een aantal mensen afschrikt; 

 Overwegende dat er daarom geopteerd wordt om een aanmoedigingspremie te geven 
aan ouders die voor herbruikbare luiers kiezen;  

 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De gemeenteraad verleent een toelage voor de aankoop of huur van een pakket herbruikbare 
luiers volgens de voorwaarden die hierna worden vastgelegd. 

Art.2. Om deze toelage te ontvangen moet de vader, moeder of wettelijke voogd een 
aanvraagformulier indienen met daarbij een aankoop- of huurbewijs op naam en met 
vermelding van de factuurprijs. Aanvragen kunnen worden ingediend via het desbetreffende 
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aanvraagformulier. De aanvraag kan ingediend worden vanaf de geboorte en dit vóór de derde 
verjaardag van het kind bij de dienst burgerzaken en welzijn, Waregemseweg 35, 9790 
Wortegem-Petegem. Er kan slechts één aanvraag ingediend worden per kind. 

Art.3. De toelage bedraagt de helft van de factuurprijs met een maximum van 75,00€. 

Art.4. Gezinnen en alleenstaanden, ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente 
Wortegem-Petegem, met kinderen tot drie jaar komen in aanmerking voor de toelage. 

Art.5. Deze beslissing treedt in werking vanaf 1 februari 2015. 

Art.6. Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de financieel beheerder 
en de milieudienst. 

Namens de Gemeenteraad, 

De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 
get. Van Houtte Kateleen. get. Aelvoet Carlos. 

Voor eensluidend afschrift, 

De Gemeentesecretaris, De Voorzitter, 

Van Houtte Kateleen. Aelvoet Carlos. 


