Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Kortrijk
GEMEENTE LENDELEDE

Afschrift van een gemeenteraadsbeslissing
GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 NOVEMBER 2019
Aanwezig:

MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter;
Dewaele C., Burgemeester;
Fonteyne B., Rommens R., Schepenen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Viaene J., Parmentier N., Gheysens J., Moerkerke E., Bonte F.,
Debrabandere G., Vanoverbeke B., Mostaert D., Jonckheere S.,
Vandenbroucke M.,
Vansteenkiste K., Tanghe K., Raadsleden;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

Agendapunt: 5.
Onderwerp:

Vaststellen van het reglement tot toekenning van een geboortepremie.

De raad, in openbare zitting,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2014 tot wijzigen van het reglement tot
toekenning van een gemeentelijke geboortepremie;
Overwegende dat hierbij werd geopteerd om deze premie uit te betalen in Lendeleedse
kadobons;
Overwegende dat Unizo recent besliste om de Lendeleedse kadobon af te schaffen
waardoor wij de uitbetaling van de premie weer via overschrijving zullen regelen;
Overwegende dat de premies per kwartaal uitbetaald worden en wij voor de premies van het
derde kwartaal 2019 geen kadobons meer ter beschikking hebben;
Overwegende dat het reglement dan ook dient aangepast te worden voor de uitbetaling van
alle premies voor geboortes vanaf 1 juli 2019;
Overwegende dat het aangewezen blijkt om meteen het volledige reglement opnieuw vast te
stellen;
Overwegende dat het aangewezen blijkt om de einddatum van de subsidiereglementen
algemeen te voorzien op 31.12.2026 zodat de procedure voor aanpassing van de
reglementen pas start na goedkeuring van het meerjarenplan en er ook voldoende ruimte is
om voor bepaalde reglementen te overleggen met de betrokken adviesraden;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : Vanaf 1 juli 2019 tot en met 31 december 2026 en voor zover het daartoe
vereiste krediet voor ieder dienstjaar op het meerjarenplan wordt voorzien, zal de
gemeente Lendelede aan elke moeder welke in het bevolkingsregister of
vreemdelingenregister van de gemeente staat ingeschreven en de gemeente
feitelijk bewoont, een geboortepremie uitbetalen overeenkomstig navermelde
bedragen:
- voor de eerste geboorte: 100 euro.
- voor de tweede geboorte en volgende: 80 euro.
Artikel 2 : Levenloos geboren kinderen komen eveneens in aanmerking voor deze premie
op voorwaarde dat er een overlijdensakte in de registers van de burgerlijke stand
is ingeschreven.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen om de regeling voor
de concrete uitbetaling uit te werken.
Artikel 4 : Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel art. 286 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
Artikel 5 : Onderhavig reglement wordt van kracht vijf dagen na de bekendmaking zoals
voorzien in artikel 4 en vervangt alle vorige reglementen.
Artikel 6 : Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de bevoegde
overheid toe te sturen.
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