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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Carlo Gysens, voorzitter; mevrouw Nadja Vananroye, burgemeester; de heer Tom Vandeput, schepen; 
mevrouw Valerie Del Re, schepen; mevrouw Karolien Mondelaers, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
de heer Gerald Corthouts, schepen; de heer Kevin Schouterden, schepen; de heer Michel Froidmont, schepen; 
de heer Joost Venken, schepen; mevrouw Brigitte Smets, schepen; mevrouw Brigitta Grosemans, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Vandenhoudt, gemeenteraadslid; mevrouw Christa Tuch, gemeenteraadslid; de 
heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Jean Lambrecks, gemeenteraadslid; de heer Ivo Belet, 
gemeenteraadslid; de heer Rob Beenders, gemeenteraadslid; mevrouw Laurence Libert, gemeenteraadslid; de 
heer Koen Beulen, gemeenteraadslid; de heer Michiel Liefsoens, gemeenteraadslid; mevrouw Marijke Jordens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Steven Vandeput, gemeenteraadslid; de 
heer Guido Fissette, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Joske Dexters, gemeenteraadslid; mevrouw Katrijn Otte, gemeenteraadslid; de heer 
Rik Dehollogne, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, 
gemeenteraadslid; de heer Marc Collett, gemeenteraadslid; de heer Eric Jorissen, gemeenteraadslid; de heer Jan 
Wouters, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Ivo Konings, gemeenteraadslid; 
de heer Rikky Brebels, gemeenteraadslid; de heer Frank Keunen, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, 
waarnemend gemeentesecretaris

Afwezig:
mevrouw Lies Jans, gemeenteraadslid; mevrouw Sylvia Feytons, gemeenteraadslid; mevrouw Kristel 
Vanquaethoven, gemeenteraadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
De stad Hasselt houdt er aan haar 50-, 60-, 70, en 75-jarige huwelijksjubilarissen in de bloemetjes te 
zetten, alsook de 100-jarigen en de 100-plussers. 

Bovendien overhandigt de stad Hasselt een geschenk aan alle huwelijksjubilarissen die hun 60-jarig 
jubileum vieren (250 euro), alsook de 65- en 70-jarige jubilea (150 euro), alsook de 100-jarigen (100 
euro).

Naast de bloemen en de geschenken kunnen deze huwelijksjubilarissen, 100-jarigen en 100-plussers 
een viering of ontvangst aanvragen.

De afspraken rond de jubilea worden opgenomen in bijgevoegd reglement.

Argumentatie
Het stadsbestuur houdt er aan, haar huwelijksjubilarissen te vieren. Dit staat opgenomen in de 
meerjarenplanning onder algemeen vrijetijdsbeleid.

Juridische grond
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van 
sommige subsidies.
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen.

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 
264 betreffende het bestuurlijke toezicht.

Het besluit van de gemeenteraad van 20 mei 1986 houdende vrijstelling van bepaalde formaliteiten en 
vaststelling van bij te brengen stukken in toepassing van de wet van 14 november 1983.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in 
verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, 
kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke 
belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een administratieve sanctie wordt 
opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die 
van de politierechtbank.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De kredieten voor deze uitgave zijn voorzien op:

Bedrag: € 47.450,00
Actienummer: 20xx140398
Ramingnummer: 20xx1401143
Budgetcode 20xx/6130420/2/0101/02

Advies
Financieel advies - Uitgaven
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het nieuw stedelijk reglement voor de jubilea goed. 

Artikel 2
Een bloemstuk ter waarde van 55 euro wordt geschonken aan alle inwoners van Hasselt die hun 50-, 
60-, 65-, 70- en 75-jarig huwelijksjubileum vieren, alsook aan de 100-jarigen en de 100-plussers. 

Een geschenk wordt overhandigd aan alle inwoners van Hasselt die hun 60-jarig (250 euro), 65-jarig 
en 70-jarig (150 euro) huwelijksjubileum vieren, alsook aan de 100-jarigen (100 euro).

Artikel 3
Het geschenk waarvan sprake in art. 2 kan enkel overhandigd worden wanneer er een viering of 
ontvangst wordt aangevraagd door de jubilerende of de jarige, en dit minstens vier weken voor de 
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viering of ontvangst. Zij ontvangen hiervoor acht weken vooraf een brief vanwege de stad. De jubilaris 
of jarige kan kiezen uit:

- jaarlijks gezellig samenzijn
- ontvangst in het stadhuis
- bezoek van een vertegenwoordiger van het schepencollege aan het gelegenheidsadres
- uitzonderlijk bezoek van een vertegenwoordiger van het schepencollege aan huis (bij beperkte 
mobiliteit of ziekte)

Indien de jubilaris geen vieringen of bezoek van een vertegenwoordiger van het schepencollege 
wenst, worden enkel de bloemen aan huis bezorgd.

Artikel 4
Met inwoners van Hasselt worden alle inwoners bedoeld die op het moment van hun aanvraag 
gedomicilieerd zijn in Hasselt. 

Artikel 5
De gemeenteraad mandateert het college om concrete uitvoering te geven aan dit reglement.

Artikel 6
De betaling van bloemen en geschenken zal jaarlijks gebeuren met het krediet ingeschreven in het 
exploitatiebudget in de MJP, op budgetcode 20xx/6130420/2/0101/02 (actienummer 20xx140398 - 
ramingsnummer 20xx1401143).

Bijlagen
1. reglement jubilea.docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de wnd. gemeentesecretaris
Joost Laureys

de voorzitter 
Carlo Gysens

REGLEMENT HUWELIJKSJUBILEA

Art. 1: kader

Voor zover de kredieten voorzien zijn in het budget op actie ‘jubilea’ (Hasselt vrijetijdsstad, 
budgetcode 20xx/6130420/2/0101/02) wordt onder de hierna vermelde voorwaarden 
geschenken overhandigd voor Hasseltse huwelijksjubilarissen. 

Art 2: geschenken

Een bloemstuk ter waarde van 55 euro wordt geschonken aan alle inwoners van Hasselt die 
hun 50-, 60-, 65-, 70- en 75-jarig huwelijksjubileum vieren, alsook aan de 100-jarigen en de 
100-plussers.

Een geschenk wordt overhandigd aan alle inwoners van Hasselt die hun 60-jarig (250 euro), 
65-jarig en 70-jarig (150 euro) huwelijksjubileum vieren, alsook aan de 100-jarigen (100 
euro). 
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Art. 3: aanvraag

Het geschenk waarvan sprake in art. 2 kan enkel overhandigd worden wanneer er een viering 
of ontvangst wordt aangevraagd door de jubilerende of de jarige, en dit minstens vier weken 
voor de viering of ontvangst. Zij ontvangen hiervoor acht weken vooraf een brief vanwege de 
stad. De jubilaris of jarige kan kiezen uit: 

1. Jaarlijks gezellig samenzijn
2. Ontvangst in het stadhuis
3. Bezoek van een vertegenwoordiger van het schepencollege aan het gelegenheidsadres
4. Uitzonderlijk bezoek van een vertegenwoordiger van het schepencollege aan huis (bij 

beperkte mobiliteit of ziekte)

Indien de jubilaris geen vieringen of bezoek van een vertegenwoordiger van het 
schepencollege wenst, worden enkel de bloemen door de bloemist aan huis bezorgd. In dit 
geval zal het geschenk, voor hen die in aanmerking komen, niet afgeleverd worden.

Art. 4: aanvragers

Met inwoners van Hasselt worden alle inwoners bedoeld die op het moment van hun aanvraag 
gedomicilieerd zijn in Hasselt.

Art. 5: bevoegheid

De gemeenteraad mandateert het college om concrete uitvoering te geven aan dit reglement. 


