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gemeenteraad
uittreksel uit de notulen

Zitting van maandag 30 maart 2020 om 20:00 uur
raadzaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Aanwezig: Tom Versompel - voorzitter
Philip Cools - waarnemend burgemeester
Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla 
Pantens, Karina Hans en Bruno Heirman - schepenen
Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van 
Mechelen, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, 
Karin Willemen-Beyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter 
Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter 
Heughebaert, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke, Shana 
Claessens en Cathy Mallentjer - raadsleden
Barbara Cloet - korpschef
Ward Schevernels - algemeen directeur

Afwezig: Jan Jambon - raadslid

OPENBARE ZITTING

8. Toelage 2020-2024 sterilisatie katten. Goedkeuring.

Feiten en motivering
Om de zwerfkattenpopulatie en de toevloed van achtergelaten of gevonden katten in de asielen op 
een diervriendelijke manier te verminderen, is het aangewezen om zoveel mogelijk katten als 
preventieve maatregel onvruchtbaar te maken. 
Dergelijke sterilisatie is verplicht in gans België
Om de burgers hierin tegemoet te komen wordt voorgesteld om tussen te komen in de 
dierenartskosten.

Juridisch kader
Besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2018 tot wijziging van zijn besluit van 5 februari 2019 
betreffende de identificatie en registratie van katten, wat betreft de sterilisatie van katten.
Gemeenteraadsbesluit van 26 januari 1984 inzake de toepassing van de wet van 14 november inzake 
de controle op toekenning en aanwending van gemeentelijke toelagen

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen worden geraamd op:
Kost 10.000 euro, (jaarlijks)
Budgetsleutel 0470/64910000 Toelage sterilisatie katten
Budget/jaar Exploitatiebudget 2020 en volgende jaren
Krediet beschikbaar Ja
Visum financieel directeur Niet van toepassing 

BESLUIT eenparig:



2 van 2

Art.1.- De gemeente Brasschaat verleent voor de dienstjaren 2020-2024 toelagen aan gezinnen 
(natuurlijke personen) die hun kat laten steriliseren.

Art.2.- De aanvrager dient gedomicilieerd te zijn te Brasschaat op het moment van de ingreep.

Art.3.- Het dier in kwestie dient geregistreerd te zijn (te controleren via het chip-nummer) in 
Brasschaat. op het moment van de ingreep.

Art.4. De aanvraag gebeurt binnen 3 maanden na de ingreep, via het aanvraagformulier 
"onvruchtbaar maken van huiskatten", dat mee ondertekend is door de erkende dierenarts die de 
ingreep heeft uitgevoerd.

Art.5.-De toelage bedraagt :
-30,00 euro voor de sterilisatie van een kattin
-15,00 euro voor de castratie van een kater

Art.6. Het aantal toelagen is beperkt tot 2 per gezin per jaar.

Art.7-De uitbetalingen geschieden per kwartaal.

Gedaan in zitting datum als boven.

de algemeen directeur, de voorzitter,
(w.g.) Ward Schevernels (w.g.) Tom Versompel

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
de algemeen directeur, de voorzitter,

Ward Schevernels Tom Versompel

Toelage 2020-2024 sterilisatie katten. Goedkeuring.
Dossierverantwoordelijke: Jan Van Putte

Politiek verantwoordelijke: Karina Hans


