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Bijeen in openbare zitting 

 

SOCIALE ZAKEN 

 
11      Goedkeuring van de wijziging van het reglement op het toekennen van een 
gemeentelijke geboortepremie – invoeren van een adoptiepremie 

De Raad, 

Gelet op het reglement op het toekennen van een gemeentelijke geboortepremie, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 1971 en gewijzigd op 12 februari 1976, 23 januari 
1989, 4 december 2001 en 21 januari 2003; 

Gelet op het voorstel om eveneens een adoptiepremie toe te kennen; 

Overwegende dat de fractie van het VB zich eerst wenst te onthouden, maar 
vervolgens toch overweegt dit punt goed te keuren; 

Overwegende dat de fracties van De Brug en de SP.a zich om symbolische reden 
wensen te onthouden; 

BESLUIT: met 14 stemmen ja en 7 onthoudingen 

artikel 1: Het gemeentelijk reglement op het toekennen van een gemeentelijke 
geboortepremie/adoptiepremie wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: 
 
Artikel 1 – Er zal een premie worden toegekend aan personen die ingeschreven 
staan in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Ingelmunster bij de 
geboorte of de adoptie van een kind. De waarde van de premie wordt als volgt 
vastgesteld: 
 
- voor de eerste geboorte/adoptie: 25 euro 
- voor de tweede geboorte/adoptie: 35 euro 



 

 

- vanaf de derde geboorte/adoptie: 40 euro 
 
Voor het vaststellen van de rangorde der geboorten, komen de kinderen uit een 
vorig huwelijk niet in aanmerking. 
Voor het vaststellen van de rangorde der adopties, komen de kinderen geadopteerd 
door de adoptieouders in aanmerking. 
 
Artikel 2 – De bovenvermelde personen moeten daartoe bij het gemeentebestuur 
een schriftelijke aanvraag indienen. 
 
Artikel 3 – Vanaf 1 mei 2011 wordt bij de aangifte van een geboorte/adoptie van 
een kind dat geboren/geadopteerd is na 30 april 2011 een gratis rol 
restafvalzakken (10 zakken van 60 l.) gegeven. 
 
Artikel 4 – De geboortepremies/adoptiepremies zullen slechts uitbetaald worden 
binnen de perken van het krediet, jaarlijks voorzien door de goedgekeurde 
begroting. 

artikel 2: Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2011. 

artikel 3: Het college van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van deze 
beslissing. 

 

Namens de Gemeenteraad, 

In opdracht, 

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse (get.) Yves Vercruysse 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 26 april 2011 
 

 
 

 

 

 
 
 


