
Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 28 november 2022

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 
Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Dirk Desmet, voorzitter;
Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, 
Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, 
Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 
raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd: Stijn Vandenhende, raadslid

Onderwerp: Goedkeuring aanpassing subsidiereglement inzake de aanvullende 
gemeentelijke renovatiepremie.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 6 december 2004 tot wijziging van het gemeentelijk 

huisvestingsreglement: instelling van een gemeentelijke renovatiepremie.
- Besluit van de gemeenteraad van 23 november 2009 betreffende vervanging van het subsidiereglement 

inzake de gemeentelijke renovatiepremie.
- Besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2013 betreffende aanpassen van het subsidiereglement inzake 

de gemeentelijke renovatiepremie.

Verwijzigingsdocumenten
- Subsidiereglement aanvullende gemeentelijke renovatiepremie –met wijzigingen 
- (GR20221128_bijlage_38).
- Subsidiereglement aanvullende gemeentelijke renovatiepremie – gecoördineerd 
- (GR20221128_bijlage_38.1).

Situering
Op 23 november 2009 besliste de gemeenteraad om een gemeentelijke renovatiepremie te verstrekken. Elke 
natuurlijke persoon die op Zwevegems grondgebied een bestaande woning renoveert, kan deze premie 
aanvragen. Deze gemeentelijke renovatiepremie werd gekoppeld aan het verkrijgen van de Vlaamse 
renovatiepremie. De Vlaamse overheid lanceert in 2022 echter heel wat nieuwigheden in functie van de 
opwaardering van het bestaande woningpatrimonium. Een van de voornaamste wijzigingen is de invoering 
van de MijnVerbouwPremie. MijnVerbouwPremie vervangt de premies van Wonen Vlaanderen en de 
energiepremies van netbeheerder Fluvius. Vanaf 1 oktober 2022 kan deze nieuwe MijnVerbouwPremie 
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worden aangevraagd via het online platform van de Vlaamse overheid. De aanvullende gemeentelijke 
renovatiepremie kan enkel worden aangevraagd na het verkrijgen van de Vlaamse renovatiepremie en zal 
niet meer van toepassing zijn voor het nieuwe stelsel van MijnVerbouwPremie.

Motivering
De bestaande Vlaamse renovatiepremies en de renovatiespremies van Fluvius kon men nog aanvragen tot 
30 juni 2022. Dit betekent dat het reglement voor de gemeentelijke renovatiepremie afloopt op 31 december 
2023, zodat alle aanvragen tot en met 30 juni 2022 nog kunnen worden verwerkt, gezien de doorlooptijden 
tussen aanvraag en ontvangst van de Vlaamse en gemeentelijke premie. Wie vanaf 1 oktober 2022 de 
MijnVerbouwPremie aanvraagt, kan ten vroegste na 1 jaar uitbetaling krijgen van de premie. Dit geeft het 
lokaal bestuur de nodige tijd om te beslissen of er een nieuwe lokale aanvulling dient te komen op deze 
Vlaamse premies en onder welke vorm. 

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Budgetbedrag
2023 062000 649100 20.000,00 euro

BESLUIT
17 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Brigitte Desmet, Barbara 
Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, 
Isabelle Dewitte, Nele Vroman)
9 STEMMEN TEGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)

Artikel 1
De gemeenteraad beslist volgende wijzigingen aan te brengen aan het subsidiereglement inzake de 
gemeentelijke renovatiepremie:
- Artikel 1,§ 1 wordt vervangen als volgt: De gemeente Zwevegem verleent een gemeentelijke 

renovatiepremie aan de natuurlijke personen die op het grondgebied van Zwevegem een bestaande 
woning renoveren, op voorwaarde dat zij de Vlaamse renovatiepremie hebben ontvangen. Enkel 
toewijzing van een Vlaamse Renovatiepremie, en niet van een MijnVerbouwPremie, komt in aanmerking.

- Er wordt een nieuw Artikel 6 toegevoegd: Dit reglement loopt af op 31 december 2023.
Artikel 2
Dit besluit zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 
en aan Woonwijs Harelbeke.

Namens de Gemeenteraad
(get.) Jan Vanlangenhove
algemeen directeur

(get.) Dirk Desmet
voorzitter

Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 29 november 2022

Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
algemeen directeur voorzitter
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Handtekening(en)  
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