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Zitting van 4 juli 2017
Ondersteunende diensten Secretariaat

2017_GR_00045

Aanpassing reglement geboorte- en adoptiepremie. Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Robben Martens, voorzitter; mevrouw Ann Schrijvers, burgemeester; de heer Harry Vanherf,
schepen; de heer Dirk Smits, schepen; de heer Jef Bobbaers, schepen; de heer Matty Coninx,
raadslid; mevrouw Veerle Remans, raadslid; mevrouw Marina Seurs, raadslid; mevrouw Sandra
Stulens, raadslid; mevrouw Marcella Bijnens, raadslid; de heer Eric Niesten, raadslid; de heer Raf
Beuls, raadslid; de heer Servaas Dreesen, raadslid; mevrouw Petra Beerts, raadslid; de heer Bart
Fransen, raadslid; mevrouw Anita Nijssen, raadslid; de heer Yannick Eurlings, raadslid; de heer Martin
van der Sman, raadslid; de heer Marc Vanhengel, gemeentesecretaris

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Ward Lambrechts, schepen -voorzitter OCMW

Afwezig:
de heer Raymond Thijs, schepen

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2012 betreffende de toekenning van een
geboortepremie en een adoptiepremie;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met Pleegzorg Limburg (GR 01/06/2017);

Besluit
Artikel 1
Met ingang van heden wordt de geboorte- of adoptiepremie bepaald op:
- 25 EUR voor het eerste kind
- 37,5 EUR voor het tweede kind
- 50 EUR voor het derde en volgende kinderen
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Artikel 2
De gemeentelijke geboortepremie — al dan niet in de vorm van een waardebon - wordt
uitbetaald aan de moeder die op het ogenblik van de bevalling haar gewone verblijfplaats in
de gemeente heeft.

Artikel 3
De gemeentelijke adoptiepremie - al dan niet in de vorm van een waardebon - wordt uitbetaald aan
de adoptant(en- van een minderjarig kind. De adoptant(en) moet(en) in Zutendaal gedomicilieerd zijn
op het ogenblik dat de ambtenaar van de burgerlijke stand het beschikkend gedeelte van het vonnis
of arrest in zijn registers heeft overgeschreven.

Artikel 4
Er wordt een éénmalige 'pleegzorgpremie' voor nieuwe en bestaande pleegzorggezinnen uitgekeerd
van 50 EUR per opvangplaats in het gezin.

Artikel 5
Het krediet vastgesteld in het gemeentebudget mag niet overschreden worden.

Artikel 6
Alle vorige besluiten worden opgeheven vanaf heden.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

voorzitter gemeenteraad
Robben Martens

gemeentesecretaris
Marc Vanhengel
Voor eensluidend afschrift
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