UITTREKSEL
uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk
ZITTING van 26.09.2013
Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester
voorzitter gemeenteraad;
Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK, Jo TIJTGAT, Carl
DE DONDER, Kaat OLIVIER, schepenen;
Robert VANHEERWEGHE, Gino BAERT, Marc BYTTEBIER, Frans
KEMSEKE, Louis HAERINCK, Sabine DEKNUDT-MICHIELS, Bert
SCHELFHOUT, Tundie D’HONT, Filip TERRYN, Jurgen BEKE, Lien DE
KETELE, Angelique LEFEBVRE, Sophie MESPREUVE, Matthias
VANNESTE en Frieda DEJAGER, raadsleden;
Sarah BARBE, waarnemend gemeentesecretaris.
----25. HIZ - huwelijksjubilea - premies
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.
Het huidige premiereglement betreffende de bedragen die toegekend worden als geschenk
bij jubilea loopt ten einde op 31 december 2013.
Het is wenselijk om het aanbieden van een geschenk aan jubilarissen verder te zetten. Om
die reden is het dan ook noodzakelijk een nieuw premiereglement te voorzien.
Omwille van een vlottere hantering en omdat het belang van de attentie primeert op de
hoogte van het bedrag, is het aangewezen niet langer een onderscheid te maken tussen de
verschillende bedragen die de betrokken jubilarissen ontvangen als geschenk.
Wel dient er bij het bepalen van het geschenkbedrag rekening te worden gehouden met het
feit of de jubilarissen al dan niet op het gemeentehuis worden ontvangen aangezien er in dit
geval een gemeentelijke receptie wordt aangeboden wat vanzelfsprekend bijkomende kosten
met zich meebrengt voor de gemeente.
Teneinde ook de keuze van de mensen te respecteren die hun huwelijksjubileum niet
wensen te vieren, komt het billijk voor ook voor hen een geschenk te voorzien.
In zitting van 26 juni 2013 overliep het college van burgemeester en schepenen aldus
volgend ontwerp van het nieuw premiereglement inzake geschenken bij huwelijksjubilea:

Gouden huwelijksjubileum
Diamanten huwelijksjubileum
Briljanten huwelijksjubileum
Platina huwelijksjubileum

Ontvangst gemeentehuis en Bezoek ten huize of op een
niet-vierders
andere locatie
75 euro
100 euro
75 euro
100 euro
75 euro
100 euro
75 euro
100 euro

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 29 juli 2013 de voorzitter
van de gemeenteraad te verzoeken om dit premiereglement te agenderen op de
gemeenteraad van 26 september 2013.

Het
ontwerp
van
het
nieuw
premiereglement
werd
besproken
in
de
gemeenteraadscommissie financiën op 9 september 2013 die adviseert om in het reglement
naar de Deerlijk bon te verwijzen.
Het is de bedoeling dat de premie huwelijksjubilea zal uitbetaald worden bij wijze van Deerlijk
bonnen. Mocht de Deerlijk bon geen succes kennen en mocht dientengevolge de Deerlijk
bon opgedoekt worden, zal er alsdan teruggegrepen worden naar het huidige systeem nl.
overschrijving van de premie. M.a.w. de premie zal uitbetaald worden via Deerlijk bonnen
zolang deze aangemaakt worden.
Artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stipuleert dat het tot de volheid van
bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om gemeentelijke premiereglementen vast te
stellen.
Vervolgens besluit de gemeenteraad met 18 ja-stemmen (CD&V, N-VA en sp.a) en 3 neenstemmen (Open VLD):
Art. 1. - Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019
worden onderstaande bedragen toegekend als geschenk bij jubilea:

Gouden huwelijksjubileum
Diamanten huwelijksjubileum
Briljanten huwelijksjubileum
Platina huwelijksjubileum

Ontvangst gemeentehuis en Bezoek ten huize of op een
niet-vierders
andere locatie
75 euro
100 euro
75 euro
100 euro
75 euro
100 euro
75 euro
100 euro

Art. 2. - Dit premiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
Gemeentedecreet.
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