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Verontschuldigd:
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Aangepast subsidiereglement ter bestrijding van overlast door huiskatten
Motivering
Feiten en context
Sinds 2016 kunnen inwoners van Vleteren hun huiskat onvruchtbaar maken en hiervoor een subsidie aanvragen bij
de gemeente. Voor een sterilisatie krijgt een inwoner een subsidie van 20,00 €, voor een castratie krijgt een
inwoner 15,00 €;
Het reglement laat slechts één subsidie toe per gezin per dienstjaar;
Van een aantal inwoners kregen we hierrond de volgende opmerking: als wij van de moederpoes een nest kittens
hebben kunnen wij in principe maar 1 keer genieten van een gemeentelijke subsidie. De overtuiging van bepaalde
inwoners om alle kittens dan tezamen onvruchtbaar te maken ligt hierdoor bijzonder laag;
Daarom lijkt het aangewezen om het reglement aan te passen zodoende dat ieder gezin meerdere kittens/katten
onvruchtbaar kan laten maken per jaar. Het aantal kittens per nest is 3 à 5 stuks;
Een aanpassing van het reglement van 1 subsidie per gezin per dienstjaar zou worden vermeerderd naar 5 subsidies
per gezin per dienstjaar, dit binnen het voorziene budget per jaar;
Juridische gronden
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende de bevoegdheden
van het college van burgemeester en schepenen;
Advies en motivering
Goedkeuring vanuit het College van Burgemeester en schepenen d.d. 27.09.2018 om het subsidiereglement aan te
passen aan bovenstaande opmerking;
Besluit
Met eenparigheid van stemmen
Artikel 1

Goedkeuring te hechten aan het gemeentelijk reglement ter bestrijding van overlast door
huiskatten, waarvan de tekst vastgesteld wordt als volgt:

Gemeentelijk reglement ter bestrijding van overlast door huiskatten
Hoofdstuk 1 Definities
Artikel 1:
• Huiskat: Een gedomesticeerde kat of huiskat is een kat die de woning en/of eigendom van haar eigenaar(s) deelt
en waarvoor de eigenaar verantwoordelijk is, met name beheerst de eigenaar de voortplanting en de
bewegingen van deze kat en wordt ze eveneens door de eigenaar gevoed.
• Gezin: Onder gezin wordt verstaan een huishouden bestaande uit één of meerdere personen die op hetzelfde
adres in de bevolkingsregisters van de gemeente Vleteren ingeschreven zijn.
Hoofdstuk 2 Maatregelen m.b.t. huiskatten
Artikel 2:
Een inwoner van Vleteren kan een subsidie verkrijgen voor het onvruchtbaar maken van zijn/haar huiskat. Het
onvruchtbaar maken van de huiskat dient te gebeuren door een dierenarts met een praktijk gelegen op grondgebied
van Vleteren.
Artikel 3:
De eigenaar van een huiskat die zijn dier onvruchtbaar heeft laten maken kan een subsidie aanvragen door het
indienen van de volgende documenten bij de milieudienst:
• een ingevuld aanvraagformulier met verklaring van de dierenarts
• een betalingsbewijs of factuur
• een verklaring van de dierenarts waarin de dierenarts vermeldt welke ingreep hij/zij heeft uitgevoerd.
De subsidie wanneer een sterilisatie werd uitgevoerd bedraagt 20,00 €.
De subsidie wanneer een castratie werd uitgevoerd bedraagt 10,00 EUR.
Artikel 4:
Binnen het op het budget voorzien krediet wordt per gezin maximaal 5 subsidies toegekend per dienstjaar.
Hoofdstuk 4 Slotbepalingen
Artikel 5:
Misbruiken zullen aanleiding geven tot rechtsvervolging.
Artikel 6:
Betwistingen over de toepassing van dit reglement worden door het College van Burgemeester en Schepenen
beslecht.
Artikel 2

Het in artikel 1 vermelde reglement treedt in werking op 01 december 2018.
Ingrepen vanaf 1 januari 2018 komen in aanmerking voor een subsidie.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing voor verder gevolg over te maken aan de financieel beheerder en
dossierbeheerder Lien Vlamynck.
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