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Voorgeschiedenis
•

20 december 2001 en aanpassing op 22 mei 2003: de gemeenteraad keurt het
reglement met betrekking tot de toekenning van een geboorte- en adoptiepremie
van 124€ goed, bij de geboorte van het derde en volgende kind in het gezin.

Feiten en context
Het huidig reglement voorziet dat de gezinnen van onze gemeente een premie ontvangen
bij de geboorte van hun derde en volgende kind(eren). Ook de kinderen die in het gezin
geadopteerd worden, komen voor deze premie in aanmerking. De moeder dient op het
ogenblik van de bevalling of de adoptie ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van
Hoeilaart.
Juridische gronden
•

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §3.

Advies
/
Argumentatie
Het huidig reglement met betrekking tot de toekenning van een geboorte- en
adoptiepremie bij de geboorte van een derde en volgende kind(eren) dateert reeds van
20 december 2001 met wijziging op 22 mei 2003.
De gemeenteraad heeft in haar zitting van 27 april 2020 beslist om de waardebonnen
voor jubilarissen, 100- en meer jarigen en pasgeborenen af te schaffen.
Voor de goede werking van onze diensten en voor de transparantie naar onze burgers is
het wenselijk dat we de gelijke behandeling van alle gezinnen en alle kinderen nastreven,
ongeacht het aantal kinderen dat in een gezin wordt geboren.
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Gezien het beleid vooral gericht is op het creëren van een hechte gemeenschap in
Hoeilaart, met tal van initiatieven, is het wenselijk het toekennen van individuele
geschenken te schrappen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
13 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter
Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Joy Sergeys, Caroline Lagrange,
Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack, Eva De Bleeker,
Maarten Bresseleers en Steven Coppens
3 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Jo Portois en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Met ingang van heden beslist de gemeenteraad om geen geboorte- en adoptiepremie van
124€, bij de geboorte van een derde en volgende kind(eren), meer toe te kennen.
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