GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS & (089)65 12 70 fax (089)65 12 71
provincie Limburg
arrondissement Hasselt

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2000
AANWEZIG:

de heer Jos TRUYEN, burgemeester-voorzitter,
de heren Nico KNEVELS, Kamiel SCHRIJVERS, Jean MARTENS en Erik NOTERMANS, schepenen
de heren Jean RAMAEKERS, Miel CRAEGHS, Luc NIJS, mevrouw Miet JANSSEN, mevrouw Alice WEIJNJESPAULUSSEN, de heren Jos BAYEN, Lucien STURBOIS, Kris SLEURS, Bart MEERMANS, Michel THIJS, Patrick
MARTENS en Marc MARTENS, raadsleden en de heer Jean MEERMANS, gemeentesecretaris.

DAGORDE:

AANPASSING REGLEMENT GEBOORTEPREMIES

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de nieuwe gemeentewet en de onderrichtingen terzake;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 1980 houdende éénvormige vaststelling van de geboortepremie
op 1.000 BEF;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 juli 1990 houdende aanpassing van het premiebedrag:
- 1.000 BEF voor het eerste kind;
- 1.500 BEF voor het tweede kind;
- 2.000 BEF vanaf het derde kind;
Overwegende dat deze bedragen al tien jaar niet meer zijn aangepast;
Overwegende dat ingevolge de invoering van het Diftar-huisvuilophalingssysteem de kosten hiervan voor jonge
gezinnen drastisch zijn toegenomen;
Met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen;
BESLUIT:
Art. 1.

Met ingang van 1 januari 1999 wordt de gemeentelijke geboortepremie vastgesteld op:
- 2.000 BEF voor het eerste kind; (thans € 50)
- 2.500 BEF voor het tweede kind;(thans € 60)
- 3.000 BEF voor het derde en volgende kinderen.(thans € 70)1

Art. 2. Genoemde geboortepremie wordt toegekend aan de inwoners, die op het ogenblik van de geboorte of
adoptie in de gemeente woonachtig zijn.
Art. 3. De kredieten, nodig voor de betaling van deze toelage, worden aangerekend op de gewone begroting van
uitgaven dienstjaar 2000 onder artikel 825/331-01.
aldus gedaan in zitting op datum als boven

namens de gemeenteraad
(get.) Jean Meermans
gemeentesecretaris

(get.) Jos Truyen
voorzitter

voor eensluidend uittreksel
in opdracht:

Jean Meermans
gemeentesecretaris
1

Aangepast aan de euro ingevolge gemeenteraadsbeslissing van 2001-12-20

Jos Truyen
burgemeester

