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Uittreksel uit de notulen van de openbare vergadering van 19 december 2019
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gemeenteraadsleden
Terry Horckmans, algemeen directeur

Verontschuldigd

Vaststelling toelagereglement jubileumvieringen, manifestaties en plecht¡gheden
Aanleiding
Bij aanvang van de legislatuur dienen alle reglementen met einddatum vernieuwd te worden.

Budget
De uitgaven worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, beleidscode 0710 en algemene rekening 64910000.
Juridische context
De Grondwet, artikel 173.
Decreet over het lokaal bestuu r van 22 december 201-7, arLikel40 en artikel 41,tweede lid,L4'.
Besl

uitvormingsproces

College van burgemeester en schepenen d.d. 7 november 2019 : positief advies.

Eerdere beslissingen
Gemeenteraad d.d. 14 november 2013 : Goedkeuring aanpassing toelagereglement jubileumvieringen, manifestaties
en plechtigheden.
Stemm¡ng
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Beslissing

Art. 1: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd volgende toelagen toe te kennen:
1.1. jubileumvieringen natuurl¡jke personen
o 50 - jarig jubileum : 100 euro
o 60 - jarig jubileum : 100 euro
o 65 - jarig jubileum : 100 euro
o 70 - jarig jubileum :100 euro
o 75 - jarig jubileum : 100 euro
De toelagen worden toegekend voor het dienstjaar waarin de verjaardag zich voordoet.
De toelagen worden toegekend onder de vorm van een waardebon. De waardebon is slechts geldig bij handelaars
gevestigd in groot-Kampenhout.
De geldigheidsduur van de bon :
voor de jubilarissen drie maanden na uitreiking
voor de handelaars vier maanden na uitreiking door het gemeentebestuur aan de begunstigde jubilarissen
Onderrichtingen betreffende de uitbetaling van de premie :
De waardebons zijn genummerd, gedateerd en goedgekeurd door het college van burgemeester en
schepenen.
De factuur dient in tweevoud opgemaakt en verstuurd te worden aan het gemeentebestuur van Kampenhout
(bij voorkeur naar facturen@kampenhout.be), samen met de originele waardebon.
De factuur moet het nummer van de waardebon vermelden.
1.2. jubileumvieringen verenigingen
25 - jarig jubileum, 50 - jarig jubileum, 75 - jarig jubileum, ... : 100 euro
De toelagen worden toegekend voor het dienstjaar waarin de verjaardag zich voordoet.
De toelagen dienen schriftelijk aan het gemeentebestuur te worden aangevraagd met vermelding van het
rekeningnummer waarop kan gestort worden. De vereniging dient zelf de nodige bewijsstukken voor te leggen.
1.3. viering 100ste verjaardag van een inwoner : 100 euro

.
.

1.

2.
3.
o

¡1"

KAMPENHOUT
knap tandetijk

GEMEENTERAAD

Vorm en voorwaarden van toekenning van de premie : zie punt 1.1.
1.4. buurtfeesten met aantoonbaar openbaar karakter
De toelage dient schriftelijk aan het gemeentebestuur te worden aangevraagd met vermelding van het
rekeningnummer waarop kan gestort worden. Per buurt kan maar één aanvraag per jaar goedgekeurd worden' Er is
sprake van een buurtfeest indien minstens 15 naburige huizen en minstens 50 personen van een zelfde buurt zich
organiseren. Zij tonen aan dat het om een buurtfeest gaat met een aantoonbaar openbaar karakter. Als aan deze
voorwaarden voldaan werd, kan er per buurtfeest een bedrag van 100 euro worden overgeschreven, mits voorlegging
van de nodige bewijsstukken.
1.5. andere manifestaties en plecht¡gheden met aantoonbaar openbaar karakter
Buiten deze toelagen is het college van burgemeester en schepenen gemachtigd uitgaven te voorzien voor een
receptie in het gemeentehuis die bij deze gelegenheid door het gemeentebestuur zal worden ingericht of een toelage
van 100 euro indien deze receptie niet in het gemeentehuis georganiseerd zal worden.
Art. 2: Dit reglement is van toepassing op de inwoners van de gemeente Kampenhout. Buurtfeesten of andere
manifestaties met een aantoonbaar openbaar karakter moeten doorgaan op het grondgebied van Kampenhout
Art.3: Hettoekennen van dezetoelagen en uitgaven is afhankelijkvan het jaarlijksvaststellen van de nodige kredieten
in het meerjarenplan.
Art. 4: Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2O2O en blijft geldig tot en met 31 december 2025.
Art. 5: Dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid wordt overgemaakt.
Opvolging en communicatie
Het departementshoofd culturele zaken zorgt voor de verdere uitvoering van deze beslissing'
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