PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Arrondissement LEUVEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 30 april 2013
Aanwezig: Gino Debroux - burgemeester
Iris Vander Schelde, Bart J. De Vos, Marc Lecocq, Johan Cans, Greta Vanermen - schepenen
Serge Schreurs - voorzitter
René Leroy, Didier Reynaerts, Kris Colsoul, Rik Gysemberg, Yves Simons, Wilfried Roosen, Josseline
Pansaerts, Eddy Vandenbosch, Marc Richelle, Frank Stevens, Mark Keppens, Gary Peeters, Lore Fourie,
Saartje Ieven, Leon Ignoul, Ingrid Vanrutten, Joeri Roosen, Yves Tilkens - raadsleden
Jean Vanrijkel - voorzitter OCMW
Renaat Kamers - secretaris

Afwezig:
PUNT
21
FINANCIËN
SUBSIDIEREGLEMENT
‘VASTSTELLING
GESCHENKWAARDEN HUWELIJKSJUBILEA’ - AANPASSING
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 september 2001 waarbij het subsidiereglement
‘vaststelling geschenkwaarden huwelijksjubilea’ werd goedgekeurd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2005 waarbij het subsidiereglement
‘vaststelling geschenkwaarden huwelijksjubilea’ werd aangepast;
Overwegende dat het huidige subsidiereglement ‘vaststelling geschenkwaarden
huwelijksjubilea’ voorziet in een waardebon ter waarde van:
125,00 EUR voor een gouden bruiloft (50 jaar huwelijk);
175,00 EUR voor een diamanten bruiloft (60 jaar huwelijk);
200,00 EUR voor een briljanten bruiloft (65 jaar huwelijk);
250,0 EUR voor een platina bruiloft (70 jaar huwelijk);
300,00 EUR voor een albasten huwelijk (75 jaar huwelijk);
Gelet op de besprekingen en berekeningen in het kader van de budgetwijziging 2013/1 en
de meerjarenplanning 2014-2019, waarbij het stadsbestuur moet zorgen dat er een
financieel evenwicht moet zijn in 2019;
Overwegende dat er, in het kader van de precaire financiële toestand van de stad, op alle
vlakken financiële inspanningen zullen moeten geleverd worden;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2013
om het bedrag van de waardebonnen voor alle huwelijksjubilea (ongeacht het aantal
huwelijksjaren) vast te stellen op 100,00 EUR en dit met ingang van 01 juni 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord raadslid Gary Peeters die dit voorstel betreurt omwille van de negatieve impact
op de omzet van de Landense handelaar;
Gehoord dit raadslid dat ook wijst op de geringe jaarlijkse besparing die deze maatregel
zal opleveren, namelijk 3450,00 EUR;
Aangenomen met 13 stemmen voor en 12 stemmen tegen;
Hebben voor gestemd: Gino Debroux, Iris Vander Schelde, Bart Jan De Vos, Marc
Lecocq, Johan Cans, Greta Vanermen, Didier Reynaerts, Frank Stevens, Ingrid
Vanrutten, Yves Tilkens, Eddy Vandenbosch, Leon Ignoul en Serge Schreurs;
Hebben tegen gestemd: René Leroy, Kris Colsoul, Yves Simons, Josseline Pansaerts,
Gary Peeters, Wilfried Roosen, Lore Fourie, Joerie Roosen, Marc Richelle, Rik
Gysemberg, Saartje Ieven en Mark Keppens;
BESLUIT:
Artikel 1. Het subsidiereglement – Vaststelling geschenkwaarden huwelijksjubilea – met
ingang van 01 juni 2013 als volgt aan te passen.
SUBSIDIEREGLEMENT – VASTSTELLING GESCHENKWAARDEN HUWELIJKSJUBILEA - AANPASSING
ARTIKEL 1.
Het bedrag van de waardebon, die namens de stad zal worden overhandigd aan de jubilarissen ter
gelegenheid van hun huwelijksverjaardag, wordt vastgesteld op 100,00 EUR dit met ingang vanaf 1
juni 2013 voor de viering van de volgende huwelijksjubilea:
50 jaar huwelijk – gouden bruiloft
60 jaar huwelijk – diamanten bruiloft
65 jaar huwelijk – briljanten bruiloft
70 jaar huwelijk – platina bruiloft
75 jaar huwelijk – albasten huwelijk

ARTIKEL 2.
De echtgenoten zullen ter gelegenheid van hun huwelijksverjaardag een brief ontvangen met de
waardebon waarop zij recht hebben.
ARTIKEL 3.
Het recht op de vergoeding van deze waardebon ontstaat veertien dagen vóór het
huwelijksjubileum.
ARTIKEL 4.
Het geschenk moet aangekocht worden bij een handelaar, gevestigd op het grondgebied van
Landen. De waardebon moet afgegeven worden aan de Landense handelaar, waar het geschenk
wordt aangekocht. De handelaar zal nadien, bij de indiening van zijn factuur, uitbetaald worden
door het stadsbestuur.
ARTIKEL 5.
Indien de echtgenoten dit wensen, kan de waarde van het bedrag waarop zij door hun
huwelijksverjaardag recht hebben, geschonken worden aan erkende instellingen of verenigingen
uit de sociale sector of aan instellingen of verenigingen, werkzaam op het vlak van
ontwikkelingssamenwerking.
Door een schriftelijke verklaring van de echtgenoten met de vermelding van de bestemming die zij
verkiezen, wordt de financieel beheerder gemachtigd het bedrag rechtstreeks te storten ten
voordele van de voornoemde erkende instellingen of verenigingen.
ARTIKEL 6.
Alle andere bijzondere gevallen zullen afzonderlijk voorgelegd worden aan het college van
burgemeester en schepenen.

Art. 2. – Onderhavig reglement voor kennisneming te zenden aan:
 de heer provinciegouverneur van Vlaams- Brabant – ABB – Diestsepoort 6 bus 1
te 3000 Leuven;
 de financieel beheerder.
Namens de raad:

Renaat KAMERS
secretaris

Johan CANS
voorzitter

