
 Gemeenteraad 
Zitting van 19 november 2019 

Uittreksel 
 
 

Jean-Pierre Deven: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart: 
raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Goedkeuren van het reglement betreffende het stimuleren van het fietsgebruik 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 40 van het Decreet over het Lokaal Bestuur; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van 

sommige subsidies; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968 betreffende het algemeen reglement op de technische 

eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en veiligheidstoebehoren moeten voldoen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2014 houdende goedkeuren van het reglement 

betreffende het verkopen van de ‘Kadobon Ingelmunster’; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 april 2015 houdende ondertekenen van het 

Burgemeesterconvenant; 
Overwegende dat het fietsgebruik in de gemeente stimuleren ook een doelstelling is in het kader van het 

Burgemeesterconvenant; 
Overwegende dat het voorzien van een financiële ondersteuning bij de aankoop van een volwassenenfiets 

bijdraagt tot een breder fietsgebruik; 
Overwegende dat in dit reglement alle types van fietsen, al dan niet met elektrische aandrijving, worden 

bedoeld; 
Overwegende dat het uitkeren van de basisondersteuning voor de aankoop van een fiets in Kadobonnen 

Ingelmunster de bestedingen bij de lokale handelaars bevordert; 
Overwegende dat dit subsidiereglement aldus bijdraagt aan verschillende doelstellingen van het 

gemeentebestuur inzake duurzaamheid en het bevorderen van de lokale economie; 
Overwegende dat in het budget van 2020 voldoende middelen worden vrijgemaakt; 
Gelet op het ontwerp van subsidiereglement; 
Gelet op het voorstel van amendement dat werd ingediend door de fractie sp.a+; 
Overwegende dat in dit amendement wordt voorgesteld om een aanvullende toelage te voorzien van 400 

euro wanneer de aankoop van een fiets gepaard gaat met het inleveren van een nummerplaat van een voertuig; 
Gaat de gemeenteraad over tot de stemming over dit amendement en 
BESLUIT: 
Met 
7 stemmen voor (Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, 
Kurt Soenens) 
en 
13 stemmen tegen (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Carine Geldhof, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, 
Diederik Vanderheeren, Evy Becquart) 

Overwegende dat het amendement van de fractie sp.a+ aldus wordt verworpen; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 



 
 
 
Artikel 1 – Het reglement wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 
Artikel 2 – Het reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en blijft geldig tot en met 31 december 2020. 
 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Jean-Pierre Deven 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 20 november 2019 

 
ir. Dominik Ronse 



Reglement betreffende het stimuleren van het fietsgebruik 

 
 

Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 

De gemeente Ingelmunster voorziet een gemeentelijke basistoelage voor de aankoop van een fiets 
voor volwassenen. 

 
 

Definities 
 

Artikel 2 

Vallen onder het begrip ‘fiets, enkel te gebruiken door volwassen’ voor de toepassing van dit 
reglement: 

 Fiets, dit is een twee- of driewielig voertuig dat wordt voortbewogen door op pedalen te trappen. 

 Bakfiets, dit is een transportfiets met een grote bak voorop of achteraan, waarmee bagage of 

personen kunnen vervoerd worden. 

 Plooifiets, dit is een fiets, zodanig geconstrueerd dat deze opgevouwen kan worden zodanig dat 

deze makkelijk, bijvoorbeeld op het openbaar vervoer of in de koffer van een wagen, vervoerd kan 
worden. 

 Meerpersonenfiets, dit is een fiets die dermate gemaakt is dat er, anders dan bij een klassieke fiets, 

meerdere personen kunnen vervoerd worden. De fiets bestaat uit 1 geheel. Ook rolstoelfietsen 

worden beschouwd als meerpersonenfiets. 

 Elektrische fiets en speed pedelec, zijn fietsen die door een elektromotor aangedreven worden, al 

dan niet in combinatie met spierkracht. 

 Elektrische scooter, dit is een drie- of vierwielige scooter met elektrische aandrijving, ter 

bevordering van de mobiliteit van andersvaliden of mensen die minder mobiel zijn. 

 
 

Doelgroep 
 

Artikel 3 

Deze toelage kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon gedomicilieerd in de gemeente 
Ingelmunster, ouder dan 18 jaar. 
 

Artikel 4 

Per persoon kan één basistoelage worden toegekend. 
 

 

Voorwaarden voor toekenning van de toelage 
 

Artikel 5 
Voor de toekenning van de basistoelage: 

 De toelage kan worden bekomen voor een fiets zoals omschreven in artikel 2 van dit reglement. 

 De fiets moet worden gebruikt door de aanvrager van de subsidie. 

 De aankoop betreft ofwel een nieuwe fiets, ofwel een tweedehandsfiets. 

 Als bewijs van aankoop is enkel een factuur geldig van een handelaar, gekend of erkend als 

handelaar in fietsen, nieuw of tweedehands. 

 De factuurdatum moet op een datum in 2020 slaan. 

 Op de factuur moet duidelijk aangegeven worden dat het om een fiets gaat overeenkomstig artikel 

2 van dit reglement en het adres van levering in Ingelmunster gelegen is en overeenkomt met het 

adres van het gezin. 



 

Subsidiebedragen 
 

Artikel 6 
De basissubsidie voor een fiets zonder elektrische aandrijving bedraagt de helft van het 

aankoopbedrag met een maximum van 50 euro, uit te keren in Kadobonnen Ingelmunster. 

Bij de berekening van het subsidiebedrag wordt afgerond naar het eerstvolgende hogere veelvoud van 
5. 

 
Artikel 7 

De basissubsidie voor een fiets met elektrische aandrijving bedraagt de helft van het aankoopbedrag 
met een maximum van 100 euro, uit te keren in Kadobonnen Ingelmunster. 

Bij de berekening van het subsidiebedrag wordt afgerond naar het eerstvolgende hogere veelvoud van 

5. 
 

Procedure voor de basistoelage 
 

Artikel 8 - aanvraag 

De subsidieaanvraag gebeurt via het daartoe bestemde digitaal aanvraagformulier te vinden op de 
gemeentelijke website (mijn ingelmunster of www.ingelmunster.be/fietssubsidie) en dit aan de hand 

van de eID.  
Voor hulp bij het invullen van het formulier kan de aanvrager in de bibliotheek terecht tijdens de 

openingsuren.   
Op het aanvraagformulier worden de persoonsgegevens van de aanvrager ingevuld, samen met het 

adres. 

Het aanvraagformulier dient tevens als verklaring op eer en aansprakelijkheidsverklaring dat de 
voorwaarden voor de toekenning van de toelage gerespecteerd zullen worden. 

Het aanvraagformulier wordt ondertekend door de aanvrager. 
Bij het aanvraagformulier wordt een kopie van de aankoopfactuur gevoegd. 

De uiterste datum van indiening voor de aanvraag van een basistoelage is 15 januari 2021. 

 
Artikel 9 – beoordeling en beslissing 

Voor de beoordeling van de aanvraag kan het gemeentebestuur een controle uitvoeren ter plaatse en, 
indien nodig, aanvullende bewijsstukken opvragen. 

Het gemeentebestuur neemt de beslissing tot het al dan niet toekennen van de subsidie op basis van 

het advies van de gemeentelijke administratie en deelt de beslissing onverwijld mee aan de 
aanvrager. 

 
Artikel 10 – uitbetaling 

Bij goedkeuring van de subsidieaanvraag gebeurt de uitbetaling onmiddellijk door de overhandiging 
van de Kadobonnen Ingelmunster, die uitgereikt worden in de bibliotheek tijdens de openingsuren.   

 

Controle 
 

Artikel 11 
Indien blijkt dat een toelage ten onrechte werd toegekend omdat onjuiste of onvolledige gegevens 

werden verstrekt, of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college 

van burgemeester en schepenen het bedrag van de toelage terugvorderen. 


