STADSBESTUUR

Uittreksel uit het register der Notulen van de Gemeenteraad

WAREGEM

Zitting van 02 oktober 2001
Aanwezig : Yolande Dhondt
Burgemeester-Voorzitter
Paul Kindt, Rik Soens, Georges Vantieghem, Kurt Vanryckeghem,
Schepenen
Raphaël De Cabooter, Henri Dewitte, Jeannine Vervaeke,
Rafaël Deblaere, Freddy François, Peter Desmet, Denis Vansteenbrugge,
Willy Benoit, Jules Godefroid, Jan Fonteyne, Veerle Deconinck,
Godelieve Van Hove, Christine Veys, Guy Adams, Lionel Beheydt, Mario
Verhellen, Hubert Barbary, Jaak Lefevre, Kristof Chanterie, Chantal
Coussement, Christiaan Vandenbroeke, Maria Polfliet, Guy Van Den
Eynde, Xavier Wyckhuyse, Marianne Verbeke, Rudy Devos, Ghislain
Raadsleden
Dekyvere, Ann Hellin,
Guido De Langhe
Secretaris

25.

Voorwerp :

Goedkeuring reglement verdeling en tegemoetkoming brandpreventiematerieel.
De Raad,

Gelet op de gemeentewet;
Overwegende dat het wenselijk is om, in het kader van de algemene brandpreventie, de bevolking te stimuleren
tot het gebruik van rook- en CO-melders;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 06/09/2001, houdende beslissing tot
aankoop van brandpreventiematerieel;
Besluit :
Art 1: Er wordt een rookmelderscampagne opgestart om de bevolking te stimuleren tot algemene
brandpreventie. Bij deze campagne biedt het stadsbestuur aan de Waregemse bevolking de mogelijkheid
om per gezin een pakket van twee rookmelders en/of één CO-melder aan te kopen.
Art 2: De verdeling van dit brandpreventiematerieel zal geschieden binnen de perken van de beschikbaarheid en
bij voorrang aan de meest kwetsbare doelgroepen.
Art 3: De prijs voor het brandpreventiematerieel dat aan de bevolking zal aangerekend worden, bedraagt de
kostprijs voor het stadsbestuur.
Per aankoop, hetzij voor een rookmelder of hetzij voor een CO-melder, wordt een tegemoetkoming van
200 Bef toegekend aan de gezinnen, waarvan minstens één persoon op 1 januari 2001 (of het jaar waarin
de aankoop geschiedt) behoort tot de categorie, die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
inzake gezondheidszorgen, zoals geregistreerd zijn in het bestand van de Kruispuntbank van de sociale
zekerheid.
Dit betekent dat naast de categorie WIGW’s ook volgende personen in aanmerking wordgen genomen
voor verlaagd tarief:
Ingevolge KB van 16/04/1997:
- bestaansminimumtrekkers;
- personen waaraan het OCMW en/of de federale staat hetzij geheel of gedeeltelijk steun verlenen;
- gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
- gerechtigden aan wie tegemoetkomingen voor gehandicapten worden verleend;
- zekere gerechtigden op verhoogde kinderbijslag;
Ingevolge KB van 26/05/1999:
de categorie personen, die aan volgende voorwaarden voldoen:
1. Gedurende tenminste 12 maanden volledig werkloos zijn;
2. Werkloosheidsuitkeringen ontvangen als gezinshoofd of alleenstaande;
3. Ten minste 50 jaar zijn;
4. Bewijzen dat het jaarlijks belastbaar bruto-inkomen van het gezin niet hoger ligt dan 474.519 Bef,
verhoogd met 87.846 Bef per persoon ten laste.
Vanaf 01/01/2002 zal deze tegemoetkoming 5 Euro bedragen.

Art 4: Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om de nodige maatregelen te
treffen voor de bekendmaking van de campagne en de verspreiding van de rook- en CO-melders. Tevens
wordt het College van Burgemeester en Schepenen gemachtigd om de voorrang van de doelgroepen te
bepalen, rekening houdend met het risico en het sociale karakter van de bevolkingsgroepen.
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