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Openbare zitting
4.

Verlengen subsidiereglement sterilisatie/castratie huiskatten tot 31 maart 2021

DE RAAD,
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gelet op artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1/04/2018 betreffende het steriliseren van elke
kat voor de leeftijd van 5 maand;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2/03/2020 houdende het goedkeuren van een
subsidiereglement voor de sterilisatie/castratie van huiskatten;
Overwegende dat het stimuleren van het steriliseren/castreren van huiskatten de populatie onder
de zwerfkatten zal verminderen en dat het verlengen van de impulssubsidie dit effect zal
versterken;
Overwegende dat elke inwoner van Berlare een subsidie kan ontvangen voor maximum 2
katten/gezin/adres;
Overwegende dat de ingreep bij elke erkende dierenarts kan uitgevoerd worden;
Overwegende dat de subsidie enkel kan uitbetaald worden indien de kat gechipt is;
Overwegende dat de ingreep moet aangetoond worden via een gemeentelijk attest, ingevuld door
een erkende dierenarts;
Overwegende het voorstel om voor een sterilisatie van een kattin een subsidie van 45,00 euro uit
te betalen en voor de castratie van een kater 25,00 euro;
Overwegende dat in de loop van 2020 15 katers gecastreerd en 29 kattinnen gesteriliseerd
werden, goed voor een subsidie van 1.660,00 euro;
Overwegende dat het aantal zwerfkatten zal dalen als huiskatten gesteriliseerd/gecastreerd
worden;
Overwegende dat als het aantal zwerfkatten daalt ook het aantal vangacties van RATO kan terug
gedrongen worden;
Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem
1 afwezig Francky Verhofstadt

ART.1
Keurt de verlenging van het subsidiereglement voor sterilisatie/castratie voor huiskatten tot
31/03/2021 goed, het reglement wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 1: doel
Gemeente Berlare kan, binnen de beschikbare middelen daartoe goedgekeurd op het budget van de
gemeente, een subsidie toekennen voor maximaal 2 katten/gezin/adres aan mensen die hun kat laten
steriliseren of castreren tussen 15/03/2020 en 31/03/2021. Hiermee wil de gemeente de populatie
van zwerfkatten verminderen.

Artikel 2: begrippen

In dit reglement worden verstaan onder:
Huiskat: tamme kat die gehouden wordt als huisdier
Sterilisatie/castratie: het weghalen van de geslachtsorganen, zowel bij mannelijke als bij vrouwelijke
katten.
Artikel 3: doelgroep en toepassingsgebied
Voor deze subsidie komen in aanmerking:
Personen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Berlare. Er
wordt maximaal een tussenkomst verleend voor twee huiskatten per gezin, per adres.
Artikel 4: voorwaarden
Deze subsidie wordt verleend onder volgende voorwaarden:
De aanvraag gebeurt schriftelijk via een standaardformulier dat ter beschikking is op de dienst
vergunningen en op de gemeentelijke website. De behandelende dierenarts dient het
aanvraagformulier mee in te vullen en te ondertekenen.
De aanvrager dient te zijn ingeschreven in het gemeentelijk bevolkings- of vreemdelingenregister.
De aanvraag wordt ingediend binnen één maand na behandeling bij een erkende dierenarts.
De kat dient ook gechipt en geregistreerd te zijn.
De ingreep heeft plaatsgevonden tussen 15/03/2020 en 31/03/2021.
Artikel 5: subsidiebedrag
De subsidie per kat gebeurt als volgt:
Sterilisatie huiskat: 45,00 euro (incl. BTW)
Castratie huiskat: 25,00 euro (incl. BTW)
Artikel 6: beslissing, uitbetaling en bezwaar
Na controle en goedkeuring wordt de tussenkomst uitbetaald binnen de twee maanden na indiening
van de aanvraag. De aanvrager ontvangt 30 kalenderdagen na de ingediende aanvraag een
schriftelijke beslissing. Tegen deze beslissing kan bezwaar worden ingediend, tot twee maanden nadat
de beslissing werd genomen. Het bezwaar moet schriftelijk gericht worden aan: college van
burgemeester en schepenen, Dorp 22, 9290 Berlare.
Artikel 7: sancties
In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente beslissen de
toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de
aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.
ART. 2
Bepaalt
ART.3
Bepaalt
-

dat dit artikel zal worden afgekondigd volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
dat van dit besluit melding zal worden gegeven aan:
Dienst vergunningen
Dienst financiën
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In opdracht,
get. Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
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