
 Gemeenteraad 
Zitting van 23 februari 2021 

Uittreksel 
 
 

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

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren; 
Gelet op het koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de 

voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, in het bijzonder artikel 27 §4 dat bepaalt dat bij de verhandeling 
van een dier geen korting, onder eender welke vorm, mag aangeboden of toegekend worden; 

Gelet op het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van kippen, goedgekeurd door de gemeenteraad 
in zitting van 20 maart 2012; 

Overwegende dat in uitvoering van het reglement gezinnen om de 3 jaar kippen konden aankopen via de 
gemeente aan een sterk verminderde kostprijs, namelijk 2 kippen voor 7 euro of 3 kippen voor 10 euro; 

Overwegende dat door de wijziging van de wetgeving op het dierenwelzijn geen dieren meer mogen 
aangeboden worden met korting; dat deze bepaling ook van toepassing is voor kippenacties die georganiseerd 
worden door gemeenten en afvalintercommunales; 

Overwegende dat de kippenactie in het leven werd geroepen om de kip als afvalverwerker van keuken- en 
tuinafval te promoten; dat na 9 jaar subsidie blijkt dat slechts een beperkt aantal gezinnen door de kippenactie 
starten met het houden van kippen als afvalverwerkers; dat de organisatie van de kippenactie om de afvalberg te 
verkleinen dus eerder een symbolische actie is; dat het daarom aangewezen is om niet langer een kippenactie te 
organiseren maar te focussen op het informeren van de burgers over afval voorkomen, voedselverlies beperken, 
thuiscomposteren en kringlooptuinieren; 

Op voorstel van de bevoegde schepen;  
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van kippen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 

maart 2012, wordt opgeheven. 
Namens de gemeenteraad, 
In opdracht, 
De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Steven De Maesschalck 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 24 februari 2021 

 
ir. Dominik Ronse 


