Subsidiereglement voor het onvruchtbaar laten maken van huiskatten

Artikel 1
De stad voorziet in een tussenkomst waarbij gezinnen van de stad Eeklo de mogelijkheid krijgen om
een subsidie van de stad Eeklo aan te vragen nadat zij hun huiskat hebben laten steriliseren of
castreren. Het onvruchtbaar laten maken van huiskatten is een preventieve maatregel om op termijn
de zwerfkattenpopulatie op een diervriendelijke manier te verminderen.

Artikel 2
Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder:
Verantwoordelijke: de persoon, eigenaar of houder van een huiskat, die er toezicht op uitoefent zoals
bedoeld in artikel 1385 van het burgerlijk wetboek; 28 augustus 1991 houdende de uitoefening van de
diergeneeskunde en eventuele latere wijzigingen en aanvullingen van deze wet;
Officieel subsidieaanvraagformulier van de stad Eeklo: hetzij het document beschikbaar op de website
van de stad Eeklo (www.eeklo.be) en bij het de milieudienst (e-mail: milieudienst@eeklo.be –
telefoonnummer: 09 218 28 20), waarop alle gegevens ingevuld dienen te worden betreffende de
identiteit (voornaam, familienaam), adres, telefoonnummer, handtekening, het bankrekeningnummer
(IBAN) van de verantwoordelijke, de gegevens van de huiskat (leeftijd, geslacht en datum van de
uitgevoerde operatie) en de gegevens van de erkende dierenarts (voornaam, familienaam, adres van
zijn/haar praktijk, handtekening en stempel);
Gezin: hetzij een persoon die alleen een woning of woongelegenheid betrekt en ingeschreven is in de
bevolkingsregisters van de stad Eeklo. Hetzij twee of meerdere personen die eenzelfde woning of
woongelegenheid betrekken, er samenleven en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de
stad Eeklo.

Artikel 3
De stad Eeklo voorziet een subsidie voor het laten steriliseren of castreren van huiskatten van 1 juli
2018 tot en met 1 juli 2019 en kan door een Collegebeslissing verlengd worden.

Artikel 4
De aanvrager van de subsidie dient gedomicilieerd te zijn in de stad Eeklo op het ogenblik dat hij/zij
de ingreep, om zijn/haar huiskat(ten) te steriliseren of castreren, laat uitvoeren bij een erkende
dierenarts.

Artikel 5
De subsidie bedraagt 30,00 euro voor de sterilisatie van een kattin en 15,00 euro voor de castratie
van een kater.

Artikel 6
Er wordt maximaal een subsidie verleend voor het laten steriliseren of castreren van één huiskat per
gezin in de periode van 1 juli 2018 tem 1 juli 2019.

Artikel 7
De subsidie dient aangevraagd te worden door de verantwoordelijke met een officieel
aanvraagformulier binnen de drie maanden nadat de huiskat werd gesteriliseerd of gecastreerd door
een erkende dierenarts. Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient verstuurd of
bezorgd te worden aan de milieudienst, Industrielaan 2, 9900 Eeklo.

Artikel 8
De subsidie wordt uitbetaald aan de verantwoordelijke binnen de zes maanden na indiening van het
volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en dit binnen de perken van de voorziene en
goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting.

Artikel 9
De subsidie kan geweigerd worden indien de verantwoordelijke niet voldoet aan de door de stad Eeklo
vereiste voorwaarden. In dit geval zal de verantwoordelijke een schrijven ontvangen met de reden van
weigering.

