UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 27 januari 2014

Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter. Vos Eric – burgemeester. Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid,
Anaf Hannes, Debondt Luc, Boogers Marc – schepenen. Op de Beeck Luc - Schepen-OCMW voorzitter. Gladiné Pierre,
Meeus Paul, Gevers Dimitri, Driesen Godelieve, Brentjens Erwin, Otten Toon, Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien,
De Wilde Tine, Van Lommel Reccino, De Coninck Katleen, Moelans Paul, Mathé Pascale, Van Damme Marc, de Jong Vera,
Starckx Wannes, Breugelmans Stef, Van Geirt Willy, Van Litsenborg Guy, Roes Peter, Guedon John, Versmissen Tom,
Grooten Eddy, Driesen Josiane, Vermeijen Danny, Van Otten Jan, Van Heupen Nic – raadsleden. Buijs Filip - secretaris

Goedkeuring te hechten aan het gewijzigde toelagereglement huwelijksjubilea en 100-jarigen vanaf het
dienstjaar 2014
Samenvatting
De gemeenteraad wordt gevraagd het gewijzigde toelagereglement voor huwelijksjubilea en 100-jarigen goed te
keuren.
Motivering
Voorgeschiedenis
In zitting van de gemeenteraad van 26 januari 2009 werd het toelagereglement huwelijksjubilea goedgekeurd.
In zitting van de gemeenteraad van 26 januari 2009 werd het toelagereglement 100-jarigen goedgekeurd.
Feiten en context
Echtparen die in Turnhout wonen en 50, 60, 65 of 70 jaar gehuwd zijn, ontvangen een geschenk van het
stadsbestuur.
Personen die in Turnhout wonen en 100 jaar worden, ontvangen een geschenk van het stadsbestuur.
Argumentatie
Het beschikbare krediet voor de jubilea werd voor 2014 gehalveerd. Hierdoor is het nodig om een nieuwe werkwijze
te hanteren.
Vanaf het dienstjaar 2014 worden volgende geschenken voor de huwelijksjubilea voorzien:
- cadeaucheques t.w. v. 50 euro bij een 50-jarig huwelijksjubileum
- een portret van het oude stadhuis (afdruk 40 x 50 cm + passe-partout 50 x 60 cm) met aluminium kader) bij
een 60-jarig huwelijksjubileum
- een portret van het oude station (afdruk 40 x 50 cm + passe-partout 50 x 60 cm) met aluminium kader) bij
een 65-jarig huwelijksjubileum
- cadeaucheques t.w.v. 150 euro bij een 70-jarig huwelijksjubileum
Vanaf het dienstjaar 2014 wordt voor een persoon die in Turnhout woont en 100 jaar wordt volgend geschenk
voorzien:
- cadeaucheqeus t.w.v. 125 euro

Besluit
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het gewijzigde toelagereglement voor huwelijksjubilea en 100-jarigen.
Artikel 1
Vanaf het dienstjaar 2014 worden aan echtparen die in Turnhout wonen en die 50, 60, 65 en 70 jaar gehuwd zijn,
volgende geschenken gegeven:
- cadeaucheques t.w. v. 50 euro bij een 50-jarig huwelijksjubileum
- een portret van het oude stadhuis (afdruk 40 x 50 cm + passe-partout 50 x 60 cm met aluminium kader) bij
een 60-jarig huwelijksjubileum
- een portret van het oude station (afdruk 40 x 50 cm + passe-partout 50 x 60 cm met aluminium kader) bij
een 65-jarig huwelijksjubileum
- cadeaucheques t.w.v. 150 euro bij een 70-jarig huwelijksjubileum
Artikel 2
Vanaf het dienstjaar 2014 wordt aan een persoon die in Turnhout woont en 100 jaar wordt, volgend geschenk
gegeven:
- cadeaucheques t.w.v. 125 euro
Artikel 3
Dit reglement vervangt de toelagereglementen huwelijksjubilea en 100-jarigen, beide goedgekeurd in de
gemeenteraad van 26 januari 2009.
Artikel 4
De uitvoering van deze beslissing wordt uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van het verwerven van de goedkeuring voor
het overeenkomstig jaarlijks budget.
Financiële gevolgen
Kosten
Huwelijksjubilea

Begunstigde

Bedrag
EUR

Code

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Opvolging
Origineel
Kopie

Secretariaat
financiën
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