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Aanwezig:

Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad,
Vander Meeren Luc, Burgemeester,
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe lsabelle,
Fonteyne Kurt, Schepenen,
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel,
Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, De Wulf Nico,
Baert Leen, Raadsleden,
Buysschaert An, Algemeen directeur

í3. WONEN EN LEEFOMGEVING Mobiliteit. Reglement betreffende de erkenning
voor autodeelorganisaties. Goedkeuri ng.
Juridische grondslag
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41.

Feiten en context
Het college bekrachtigde op 24 september 2019 de ondertekening van het burgemeestersconvenant
voor klimaat en energie, waarmee het engagement aangegaan werd om de COz-uitstoot tegen 2030
met minstens 40% te reduceren en een adaptatiebeleid uit te werken. ln het kader van het
burgemeestersconvenant en via de Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen wordt ingezet op autodelen.
ln geheel Zuid-Oost-Vlaanderen zal in de steden en gemeenten waar zones met betalend parkeren is,
een parkeervergunning verleend worden voor de voertuigen van erkende autodeelsystemen. SOLVA
stelde hiertoe het bijgevoegde reglement betreffende de erkenning van autodeelorganisaties op. Ook
voor besturen zonder zones voor betalend parkeren is het relevant om een gemeentelijke erkenning
voor autodelers in te voeren. Via het reglement wordt immers een kader gecreëerd om op regelmatige
basis gegevens te krijgen over onder andere de mate waarin de voertuigen gebruikt worden en de
ecoscore van de voertuigen. Erkende aanbieders verbinden zich er ook toe op geen enkele manier
discriminerend te zijn in hun werking en dienstverlening.

BESLUIT:
met algemeenheid van stemmen
Art.1. De gemeenteraad keurt bijgevoegd reglement

betreffende

de

erkenning

voor

autodeelorganisaties goed. Dit reglement gaat in op datum van dit besluit.
Namens de gemeenteraad,
De Voorzitter gemeenteraad,

De Algemeen directeur

get. Desloovere Koen

get. Buysschaert An
Voor eensluidend afschrift,
De Algemeen directeur,

De

Koen.

