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Onderwerp:

Vaststellen van het reglement ter promotie van het houden van kippen voor de jaren 20222025.

De raad, in openbare zitting,
MOTIVERING
Aanleiding en context
De gemeente heeft, in het kader van de vermindering van het afval, inzonderheid het GFT-afval, jarenlang
een jaarlijkse verkoop georganiseerd van kippen. Dit is niet langer toegestaan. Wij wensen het houden van
kippen toch blijvend te promoten. Daarom wordt nu een nieuw reglement voorgesteld met een beloning
via de Lendleebon.
Juridische grond



Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017;
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de gemeente, meer bepaald onder
het thema “Afval” waarbij gesteld wordt dat de hoeveelheid restafval per persoon/per jaar of
minder moet beperkt worden – momenteel is dit voor Lendelede 136 kg/inwoner/jaar;

Historiek
Gemeenteraadsbeslissing houdende goedkeuring van een subsidiereglement voor het houden van kippen
d.d. 13.05.2004 en hernieuwd bij beslissingen d.d. 20.03.2008 en 17.03.2011;
Argumentatie en advies
Het GFT-afval maakt nog steeds een belangrijk aandeel uit van de inhoud van de restafvalzak waarbij het
houden van kippen dit aandeel aanzienlijk doet verminderen;
In het verleden heeft de gemeente de aankoop van kippen betoelaagd doch dit is nu niet langer toegelaten;
De gemeente wenst echter het houden van kippen blijvend te stimuleren omdat wij ervan overtuigd zijn
dat dit een interessante formule is om het GFT-afval structureel te verminderen;
Daarom wordt er nu een reglement ingevoerd – gebaseerd op het vroegere reglement – waarbij men onder
bepaalde voorwaarden een Lendleebon van 5 euro kan bekomen per aangekocht kip;
Deze manier van werken zorgt ervoor dat de dieren niet met korting worden aangekocht maar de houder
van de dieren wel wordt beloond voor de inspanning om het GFT-afval te beperken door middel van
kippen;
Budget / Visum
De verwachte uitgaven voor dit reglement werden ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025.

Stemming
Dit punt wordt eenparig goedgekeurd.
BESLISSING
Artikel 1:

Voor de jaren 2022 tot en met 2025 wordt een reglement voor promotie van het houden van
kippen ingevoerd.

Artikel 2:

Elk Lendeleeds gezin kan op voorlegging van een aankoopbewijs van de aankoop van
maximum drie kippen een Lendleebon ontvangen ter waarde van 5 euro per kip. De aankoop
van de kippen moet gebeuren tussen 1 april en 30 juni van het desbetreffende jaar.

Artikel 3:

Door eenzelfde gezin kan slechts éénmaal om de drie jaar een aanvraag ingediend worden.

Artikel 4:

De aanvrager moet over een degelijke huisvesting en voldoende uitloop voor de kippen
beschikken.

Artikel 5:

De aanvrager verbindt zich ertoe het keukenafval van het gezin door de kippen te laten
verwerken.

Artikel 6:

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen,
Dorpsplein, 1 8860 Lendelede aan de hand van het ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

Artikel 7:

Een aanvraag kan geweigerd worden door het College van Burgemeester en Schepenen om
volgende redenen:
- bij vaststelling van verwaarlozing van dieren,
- bij vaststelling van slechte huisvesting en/of onvoldoende uitloop.

Artikel 8:

Dit reglement treedt in werking op 01.04.2022 en zal worden bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 9:

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van het besluit op de hoogte
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van
22 december 2017.
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