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DAGORDE
premievoor inbraakpreventie
Gemeentelijke
Subsidiereglement
Goedkeuring
Hechtmet eenparigheid
van stemmenzijn goedkeuring
aan het hiernavolgend
subsidiereglement.

premievoor inbraakpreventie
Gemeenteliike
Artikel 1 :
$ 1. Binnende perkenvan het bedragdat daartoeis voorzienop de jaarlijkse
begrotingverleenthet Collegevan burgemeester
en Schepeneneen eenmalige
premieaan personendie technopreventieve
maatregelen
nementer beveiliging
van
hun pafticuliere
woning,gelegenop het grondgebÍed
van Herne,en díe hiertoeeen
aanvraaghebbeningediendvolgensde hiernavolgende
voorschriften.
$ 2. De aanvragenmoeteningediendwordendoor middelvan formulierendie op
aanvraagdoor het gemeentebestuur
ter beschikkingvan het publiekworden gesteld
ziin aan het Collegevan Burgemeester
en Schepenen,Centrum17 te 1540Herne.

Artikel2 :
terugbetaling
$1. Met een premiewordt in dit reglementbedoeld: de gedeeltelijke
van de gemaaktekostenvan aankoopen/ofinstallatie
van technopreventieve
middelenvoor de beveiligingvan woningentegeninbraak.
$2. De premiewordt in de eersteplaatstoegekendvoor de beveiligingvan
partículiere
woningen.Met particuliere
woningwordt in dit reglementbedoeldhet huis
of appartement
enkelgebruiktvoor privatehuisvesting,
waar geen handelsactiviteiten
gebruiktwordt door iemanddie een
wordenuitgeoefend,
dat niet als praktijkgedeelte
vrij beroepuitoefent,noch dienstdoet als gebouwvoor de samenkomstvan de leden
van een vzw;
kan ook wordenaangevraagdvoor woningen,die op het
$ 3. De beveiligingspremie
grondgebiedvan de gemeenteHernewordengebouwd,maar zich op het moment
van de premieaanvraag
nog in de planfaseof in de ruwbouwfasebevinden.In
uitzonderingvan de algemeneregeling,dientin dit geval de termijnvan drie
maanden,tussenhet krijgenvan het advies,en het indienenvan de factuur,zoals
aangegevenin artikel8, nietgerespecteerdworden;
Artikel3 :
Het doelvan de toekenningvan een premieis de woningenop het grondgebiedvan
Hernedaadwerkelijk
en grondigte beveiligen
om inbrakente voorkomen.De
maatregelen
moetenpassen ín een totaleaanpak.
Artikel 4 :
$1. De premiewordtaangevraagdvoor de woning(= door de bewonervan het huis
die er zijndomicilieheeftof door de eigenaarvan het huis die eldersin deze of een
anderegemeentezijn domicilieheeft).
$2. Er kan slechtséén maal per woning (en per huishouden)een premieworden
toegekend.Wordentwee aanvragenonafhankelijk
van elkaaringedíend,dan zal
alleende eersteingediendeaanvraagin overwegingwordengenomen.
Artikel5 :
De premiebedraagt25o/ovan de netto-aankoopen/of installatiekosten
uitgevoerd
v a n a f1 j a nu a ri2 0 0 9e n d i t me t e en m aximumbedr ag
van €150,00+ 2 r ookm elde r s
(en/ofCO-meter).

Hoofdstuk 1: Maatregelen die in aanmerking komen
Artikel6:
$ 1. Enkeldie woningenkomenin aanmerkingvoor de premiewaarbijalle
werdenuitgevoerddie tijdenshet verplichtvoorafgaandadviesvan de
maatregelen
werdenaangeraden.
daartoebevoegdefunctionaris
$ 2. Enkeldie maatregelenkomenin aanmerkingvoor de premiedie tijdenshet
verplichtvoorafgaandadvieswerdenaanbevolendoor een daartoebevoegde
functionaris.
g 3. De genomenmaatregelenmoetenbijdragentot de beveiligingvan de gehele
woningen moetenhet risicovan inbraakvoor de helewoningverkleinen.Dit houdtin
moetenwordenbeveiligd,zoalsdaar ondermeer zijn:
dat allegevelopeningen
en
verluchtingsopeningen
dakkoepels,
deuren,ramen,keldervensters,
tot de woning.
garagepoorten,
die directtoegangverschaffen
$ 4. De maatregelendie in aanmerkingkomen,moetengerichtzrjnop de verbetering
van de woning.
en de fysischebeveiliging
van de organisatorische
$ 5. Voor de premiekomenin aanmerking:
zoalsdit tijdenshet voorafgaand
of schrikverlichting,
van veiligheids1. De installatie
werd aanbevolen;
adviesdoorde bevoegdefunctionaris
technopreventief
die directtoeganggeventot de woning,
van alle buitendeuren
2. De beveiliging
adviesdoor de bevoegde
technopreventief
zoalsdit tijdenshet voorafgaand
werd aanbevolen;
functionaris
die directtoegangverschaffentot
van alle anderegevelopeningen
3. De beveiliging
adviesdoor de
technopreventief
voorafgaand
de woning,zoalsdit tijdenshet
' bevoegdefunctionaris
werd aanbevolen.
en ramendie
en buitendeuren
van garagepoorten
ter beveiliging
$ 6. Maatregelen
toegangverschaffentot de garage,wordenenkelmee in aanmerkinggenomenvoor
is tussende bijgebouwenen de
een premiewanneerer een directetoegangsdeur
woning.
aangebouwdaan de
van onbewoondebijgebouwen,
ter beveiliging
$ 7. Maatregelen
...)wordenenkel
knutselateliers,
berghokken,
woning,(zoalsdaar zijn tuinhuisjes,
mee in aanmerkinggenomenvoor het bekomenvan een premiewanneerer een
en de woning.
is tussende bijgebouwen
directetoegangsdeur
los van de woning,
van onbewoondebijgebouwen,
ter beveiliging
$ 8. Maatregelen
wordennietmee in aanmerkinggenomenvoor de premie.
van elektronische
$ 9. De premiewordt eveneenstoegekendvoor de installatie
alarmsystemen.

Artikel7:
van een premíewordt een adviesgegevendoor
$ 1. Voorafgaandaan elke uitreíkíng
een daartoebevoegdefunctionaris,
eventueelbehorendtot de politiezone
Pajottenland,die lerzakeeen opleídingheeftgenoten.Dit advieswordt verplicht
gegevenaan eeniederdie eromverzoekt.Het is gratisen verplichtde bewonerniet
tot eníge maatregelenof tot de aanvraagvan een premie.Het schriftelijkadvies
beperktzich tot aanbevelingen
over de te nemenmaatregelendie in aanmerking
premie,
komenvoor een
zal mondelingraad gevenover alle
maarde functionaris
facettenvan inbraakpreventie.
$ 2. Voor de premiekomenenkeldie maatregelenin aanmerkingdie tijdenshet
voorafgaandadvieswerdenaanbevolen.
van het huis
$ 3. De premiezal enkeluitgereiktwordenindieneen totaalbeveiliging
plaatsvindt.
De bevoegdefunctionaris
zal hieropwijzenin zijn adviesen dit nazien
tijdensde controleachteraf.

Hoofdstuk 2: Procedure
Artikel8:
De procedurevoor de aanvraagen het verkrijgenvan de premieis als volgt geregeld:
1. Via een daartoevoorzienaanvraagformulier
wordteen voorafgaand
technopreventief
adviesaangevraagd
;
2. De aanvragenworden gecentraliseerdbij de verantwoordelijke
voor de
inbraakpremies
3. Binnenéén maand na de aanvraaggeeft een daartoebevoegdfunctionarisin de
woningvan de aanvragereen technopreventief
advies,waarvaneen schriftelijke
neerslagin tweevoudwordt opgemaaktop een daartoevoorziene
technopreventieve
checklist;
4. Eén exemplaarvan deze checklistis bestemdvoor de aanvrager;aan de hand
daarvankan hij de beveiligingsmaatregelen
aan zijnwoning uitvoerenof laten
uitvoeren.
5. Eén exemplaarvan deze checklistwordttoegevoegdaan het aanvraagdossier;
6. Ten laatstedrie maandna het verkrijgenvan het voorafgaandtechnopreventief
adviesdientde aanvragereen kopievan de gedateerdeaankoopen/of
installatiefactuur
over te makenaan de verantwoordelijke
inbraakpremies,
waarmeede gemaaktekostenworden bewezen;
7. Eén week voor het verstr'rjken
van de termijnvan drie maandwordt telefonisch
contactopgenomenmet de aanvrager.Op dit momentkan telefonischeen
verlengingvan de termijnmet drie maandenbekomenworden,indiende
aanvragerdit wenst.
8. Een bevoegdefunctionaris
voerteen administratieve
en technischecontroleuit;
De administratieve
controleomvateen controlevan de bewijsstukken,
d.w.z.de
kopievan de gedateerdefactu(u)r(en)
vergelijkenmet de originelenen op hun
echtheidcontroleren,
en nagaanof de periodevan indieningvan de stukken
werd gerespecteerd

De technischecontroleomvat het ter plaatsenakijkenaan de hand van het
gegevenadviesen de checklistof de beveiligingsmaatregelen
werden
technopreventief
advies,en of
zoalsopgenomenin het voorafgaand
uitgevoerd,
verzekerd
werd;
het
voldoende
de totaalbeveiliging
van
huis
9. De functionaris
maakteen verslagop van de controle;
en
10.Het volledigedossierwordt overgemaaktaan het Collegevan Burgemeester
Schepenendat beslistover de toekenningvan de premie;een weigeringmoet
gemotiveerd
worden;
11.Een positievebeslissingwordt overgemaaktaan de ontvanger,die zorgtvoor de
uitbetaling;
wordtteruggestuurdnaarde
12.Hetdossier,met een kopievan de beslissing,
inbraakpremies,
die het in zijn archievenbewaart;
verantwoordelijke
13.De verantwoordelijke
staater tenslottevoor in dat de beslissingvan het College
van Burgemeester
en Schepenenter kenniswordtgebrachtvan de aanvrager
van de premie.

Slotbepalingen
Artikel9:
De premiekan enkelaangevraagdwordenvoor de kostengemaaktna de
inwerkingtreding
van dít reglement.De aanvraagmoetgebeurenvoor de aankoop
en/ofinstallatie
van de bijkomendebeveiliging.
Artikel10:
Premiesdie werdenuitbetaaldop basisvan een bedrieglijke
aanvraag,zullen
teruggevorderd
worden,ongeachteventuelegerechtelij
ke vervolging.
A r t i k e1l 1 .
Dit reglementtreedtin werkingop 1 januari2009.
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