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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 
 
Wijzigen van het reglement met betrekking tot de verbeteringspremie voor huurwoningen 
 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 april 2011 houdende vaststellen van een 

stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 november 2019 houdende goedkeuren van de 

aanpassingen aan het reglement met betrekking tot de verbeteringspremie voor huurwoningen 
Overwegende dat de Vlaamse overheid het initiatief heeft genomen om de Vlaamse regelgeving met 

betrekking tot wonen te bundelen in een nieuwe structuur met een nieuwe nummering, met name in de Vlaamse 
Codex Wonen van 2021; 

Gelet op het feit dat door de invoering van de Vlaamse Codex Wonen het gemeentelijk reglement tot 
toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen dient te worden aangepast met de juiste verwijzingen 
naar de Vlaamse regelgeving; 

Overwegende dat het gaat over technische aanpassingen met een correcte verwijzing naar de Vlaamse 
Codex Wonen en dat er in het reglement inhoudelijk niets wordt gewijzigd; 

Gelet op het voorstel van aangepast reglement; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen, 

goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 november 2019, wordt als volgt gewijzigd: 
Artikel 3 
Worden uitgesloten van de mogelijkheid om een premieaanvraag in te dienen: de sociale 
woonorganisaties zoals bepaald in boek 4 van de Vlaamse Codex wonen van 2021. 
Artikel 5 - §2 
Na renovatie dient de woning te voldoen aan kwaliteitsnormen vermeld in boek 3, deel 1 van de 
Vlaamse Codex Wonen van 2021, en Boek 3, deel 2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, 
inzonderheid artikelen 3.2. 
Tevens dient de woning te voldoen aan alle oppervlaktevoorwaarden zoals gesteld in de 
stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit, zoals 
aangenomen door de gemeenteraad van 19 april 2011. De eigenaar-verhuurder moet vóór uitbetaling 
over een geldend conformiteitsattest beschikken. Het conformiteitsattest wordt opgemaakt door de 
Woondienst Regio Izegem. 

Artikel 2 – Er wordt een gecoördineerde versie van dit reglement opgesteld die als bijlage wordt gevoegd bij deze 
beslissing. 

 
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 


