Stadsbestuur Veurne
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN
25 JUNI 2007
Punt 20 van de dagorde.
Opheffing van het reglement van 27 december 2001 betreffende de geboorte- en adoptiepremie en
vaststelling van een nieuw reglement terzake
Aanwezig :
Luc Bultheel, voorzitter;
Jan Verfaillie, burgemeester, Anne Dequidt, Pieter Amery, Robert Van Praet, Jef Goens, Denise Dolphen,
schepenen; Anja Pilet, O.C.M.W.-voorzitter;
Norbert Devinck, Peter Roose, Pascal Sticker, Frans Verhegge, Rik Dewaele, Marijke Hauspie, Marianne
Vandelanotte, Celine Mouton, Nathalie Delva, Marc Seru, Björn Soenen, Isabelle Verlodt, Kobe Jansseune,
Nadine Vandaele, raadsleden;
Edwin Coulier, secretaris
Ref. : FIND/KD

De raad,
In openbare zitting vergaderd;
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 december 2001 houdende vaststelling van een reglement
betreffende de geboortepremie;
Gelet op het advies d.d. 31 mei 2007 van de stuurgroep lokaal sociaal beleid inzake voormelde premie ;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Beslist : eenparig :
Artikel 1 : Met ingang van 1 januari 2008 naar aanleiding van de geboorte of de adoptie van een kind een premie
toe te kennen aan het gezinshoofd van het gezin, zoals bepaald in artikel 64 van de gecoördineerde wetten tot
uitbreiding van de kinderbijslagen, dat met zijn gezin op de dag van de geboorte of adoptie in de
bevolkingsregisters van Veurne ingeschreven is :
- bij de geboorte of adoptie van het tweede kind : 50 EUR ;
- bij de geboorte of adoptie van het derde kind : 75 EUR ;
- bij de geboorte of adoptie van het vierde en van elk volgend kind : 100 EUR.
Artikel 2 : De beslissing van de gemeenteraad van 27 december 2001 houdende vaststelling van een
geboortepremie op te heffen met ingang van 1 januari 2008.
Gedaan in zitting, dagtekening als hoger.
Namens de raad :
(get.) Edwin Coulier
secretaris

(get.) Luc Bultheel
voorzitter

Voor eensluidend uittreksel :
Veurne,

Edwin Coulier
secretaris

Jan Verfaillie
burgemeester

