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Zuienkerke
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 24 september 2020

Aanwezig:
Geert Quintens, Voorzitter
Alain De Vlieghe, Burgemeester
Jacques Demeyere, Annelies Dewulf, Schepenen
Wim Cools, Schepen, BCSD-voorzitter
Christine Schouteeten-Jonckheere, Noël Delaere, Eddy Goethals, Emmy Lagast, Sarah
Slembrouck, Sylvia Vanhoorenweder, Raadsleden
Franky Goethals, Algemeen Directeur

De Gemeenteraad,

Dagorde: Reglement geboortebomen - goedkeuring.

Motiv_erina
Feiten en context
Het College van burgemeester en schepenen is in zitting van 09/03/2020 principieel akkoord
gegaan tot het aanbieden van een halfstam fruitboom inclusief paaltje en bodemverbeteraar bij
de geboorte van een nieuwe inwoner of adoptiekinderen in de gemeente Zuienkerke, onder de
vorm van een waardebon met als waarde 35,00 euro.
Het gemeentebestuur van Zuienkerke wil haar inwoners stimuleren om bomen aan te planten in
particuliere tuinen teneinde het grondgebied van de gemeente te vergroenen. Daarom wil het
gemeentebestuur aan ouders van pasgeboren kinderen of aan ouders met pas geadopteerde
kinderen in Zuienkerke een geboorteboom aanbieden.
Juridische gronden
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur artikelen 40, 285, 286, 287 en 288.
Financieel advies
Het nodige budget zal bij de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan 2020-2025
ingeschreven worden.
Besluit
met eenparigheid van stemmen
Enig artikel
Het reglement geboortebomen. zoals hieronder vermeld, goed te keuren.

Reglement geboortebomen
Artikel 1
Een waardebon van 35,00 euro vooreen geboorteboom wordt ter beschikking gesteld aan
ouders van pasgeborenen en adoptiekinderen in de gemeente Zuienkerke.
Artikel 2
Het noodzakelijk budget wordt voorzien in het meerjarenplan.
Artikel 3
Het kind waarvoor de geboorteboom wordt geschonken moet gedomicilieerd zijn in Zuienkerke
en de boom dient aangeplant te worden in een particuliere tuin in de gemeente Zuienkerke.
Artikel 4
De waardebon dient tijdens het plantseizoen ingewisseld te worden bij de door de gemeente
voorgestelde leverancier.
De leverancier wordt bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 5
De waardebon is bij uitgifte 1 Jaar geldig.
Artikel 6
Het reglement treedt in werking op 1 oktober 2020 en geldt tot herziening.
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