Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Ieper

Stad MESEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 30 DECEMBER 2019
Aanwezig : EVRARD Sandy, burgemeester-voorzitter; DEVELTER Kim, HELLEM Maïté, VERDRU Melanie,
schepenen; TANCRE Guy, GHESQUIERE Chantal, VERAMME Kristof, LIPPINOIS Alien, WYBO
Evelyne, gemeenteraadsleden; FLORISSOONE Patrick, algemeen directeur.
Punt 6 van de dagorde : Reglement voor toekenning van geboortepremies : wijziging.
DE RAAD,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 40, 41, 279, 285, 286 en 330;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018);
Gelet op het gemeentelijk reglement voor de toekenning van geboortepremies, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 27 december 1979,
Overwegende dat het bedrag van de geboortepremie sinds de invoering van het reglement in 1979 nog nooit
werd aangepast;
Overwegende dat het wenselijk is om het bedrag van de geboortepremies te verhogen;
Overwegende dat er een tiental geboortes per jaar zijn;
Na beraadslaging;
B E S L U I T eenparig :

Art. 1 : Aan de moeder, die haar wettelijke woon- en verblijfplaats te Mesen heeft op het ogenblik van de
geboorte van het kind, wordt bij de geboorte van ieder kind een geboortepremie van 50,00 euro
toegekend.
Art. 2 : Dit reglement is van toepassing op alle kinderen die geboren worden vanaf 01 januari 2020.
Art. 3 : Het gemeentelijk reglement voor de geboortepremies, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in
zitting van 27 december 1979, wordt met ingang van 31 december 2019 opgeheven.
Art. 4 : De uitbetaling van de geboortepremie is steeds afhankelijk van de beschikbaarheid van het daartoe
voorziene budget.
Art. 5 : Het reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 286 t/m 287 van het Decreet
Lokaal Bestuur.
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