UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD
Provincie Vlaams-Brabant

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Zitting van 05 december 2013
Goedkeuring van het toelagereglement inzake inbraakbeveiliging in woningen.

Aanwezig:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Sofie Coomans,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris

Afwezig:
Verontschuldigd:

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op het huidig reglement inzake inbraakbeveiliging in woningen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Ronald Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Hans Verboven,
Koen Vranken, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs, Kenny Peeters
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt een premie verleend aan personen die hun woning technopreventief tegen inbraak
laten beveiligen en die hiertoe de procedure en bepalingen in het hiernavolgend reglement
hebben nageleefd:
TOELAGEREGLEMENT INZAKE INBRAAKBEVEILIGING IN WONINGEN
Art. 1.
§1. Het college van burgemeester en schepenen verleent een premie aan de
personen die technopreventieve maatregelen hebben genomen ter beveiliging van
hun particuliere woning, gelegen op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem.
§2. De aanvragen moeten ingediend worden en gericht zijn aan: College van
Burgemeester en Schepenen van de Stad Scherpenheuvel-Zichem – August
Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem. De aanvraag gebeurt door
middel van formulieren die door het stadsbestuur ter beschikking worden gesteld.
Art. 2.
Met een premie wordt in dit reglement bedoeld een terugbetaling van een
percentage, met een maximumbedrag, van de gemaakte kosten van aankoop
en/of installatie van technopreventieve middelen voor de beveiliging van woningen
tegen inbraak.
Met particuliere woning wordt in dit reglement bedoeld het huis of appartement
enkel gebruikt voor private huisvesting, waar geen handelsactiviteiten worden
uitgeoefend.

Art. 3.

Art. 4.
Art. 5.

Art. 6.

§1. De premie wordt aangevraagd voor een woning door de bewoner van de
woning die er zijn domicilie heeft of door de eigenaar van de woning.
§2. Er kan slechts eenmaal per woning een premie toegekend worden. Worden
twee aanvragen onafhankelijk van elkaar ingediend, dan zal alleen de eerst
ingediende aanvraag in overweging worden genomen.
§3. Bij voorrang wordt de premie toegekend aan personen die tijdens het van
kracht zijn van dit reglement het slachtoffer werden van een inbraak of een poging
tot inbraak in hun woning waarvan een proces-verbaal werd opgemaakt.
§ 4. Binnen de mogelijkheden van de daartoe bevoegde functionaris, zal er gratis
en vrijblijvend technopreventief advies kunnen verstrekt worden voor ieder gebouw
gelegen op het grondgebied van de stad Scherpenheuvel-Zichem.
Voorrang wordt er steeds gegeven aan de woningen die wel beantwoorden aan de
voorwaarden tot het verkrijgen van de premie.
De premie bedraagt 25 % van de aankoop- en/of installatiekosten, BTW exclusief
met een maximum van € 225 per woning.
§1. De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele
woning en moeten het risico op inbraak voor de hele woning verkleinen. Dit houdt
in dat alle gevelopeningen zoals daar zijn: deuren, ramen, keldergaten,
lichtkoepels, verluchtingsopeningen en garagepoorten, die directe toegang
verschaffen tot de woning, in dezelfde mate moeten worden beveiligd.
§2. De maatregelen die in aanmerking komen moeten gericht zijn op de
verbetering van de organisatorische en de fysische beveiliging van de woning.
§3. Voor de premie komen alleen in aanmerking de woningen waarbij alle
maatregelen worden uitgevoerd die tijdens het voorafgaand technopreventief
advies werden aanbevolen door de daartoe bevoegde functionaris, die terzake een
opleiding heeft genoten.
§4. De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische
alarmsystemen.
De procedure voor het aanvragen en verkrijgen van de premie is als volgt
geregeld:
1. Via een daartoe voorzien aanvraagformulier wordt een voorafgaand
technopreventief advies aangevraagd.
2. Binnen twee maanden na de aanvraag geeft een daartoe bevoegd functionaris
in de woning van de aanvrager een technopreventief advies, waarvan een
schriftelijke neerslag in tweevoud wordt opgemaakt op een daartoe voorziene
technopreventieve checklist.
3. Eén exemplaar van dit advies is bestemd voor de aanvrager; aan de hand
daarvan kan hij de beveiligingsmaatregelen aan zijn woning uitvoeren of laten
uitvoeren.
4. Eén exemplaar van dit advies wordt toegevoegd aan het aanvraagdossier.
5. Nadat de werken zijn uitgevoerd, dient de aanvrager zo vlug mogelijk een kopie
van de gedateerde aankoop- en/of installatiefactuur over te maken aan het
stadsbestuur, waarmee de gemaakte kosten worden bewezen.
6. De preventiedienst voert een administratieve en technische controle uit; de
administratieve controle omvat een controle van de bewijsstukken, d.w.z. de kopie
van de facturen vergelijken met de originelen en op hun echtheid controleren,
nagaan of de periode van indiening van de stukken werd gerespecteerd; de
technische controle omvat het ter plaatse nakijken aan de hand van de checklist of
de beveiligingsmaatregelen werden uitgevoerd zoals opgenomen in het
voorafgaand technopreventief advies.
7. De preventiedienst maakt een verslag op van de controle. Het verslag en het
advies betreffende het al dan niet toekennen van de premie worden overgemaakt
aan het college van burgemeester en schepenen dat beslist over de toekenning
van de premie.
8. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt ter kennis
gebracht van de aanvrager van de premie. Een weigering moet gemotiveerd
worden.
9. Indien de premieaanvraag gebeurt nadat de aanvrager reeds (max. 3 maanden
voordien) beveiligingsmaatregelen genomen heeft, kan de premie toch toegekend
worden, op voorwaarde dat de woning, na controle ter plaatse, voldoende beveiligd

Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.

is. Indien er echter bijkomende maatregelen nodig blijken, kan de premie pas
worden toegekend nadat deze bijkomende beveiligingsmaatregelen werden
uitgevoerd.
Art. 7.
Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen
teruggevorderd worden, ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging.
Dit reglement treedt in werking op 01.01.2014.
De gemeenteraadsbeslissing van 30.09.2010 inzake inbraakbeveiliging in woningen wordt
opgeheven met ingang van 01.01.2014.
De aanvragen tot en met 31.12.2013 worden behandeld overeenkomstig de
gemeenteraadsbeslissing van 30.09. 2010 inzake inbraakbeveiliging in woningen.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,
get. Liesbeth Verdeyen.

de Voorzitter van de gemeenteraad,
get. Geert Janssens.

Voor eensluidend uittreksel,
in opdracht:
de Gemeentesecretaris,

de Burgemeester,

Liesbeth Verdeyen.

Manu Claes.

