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Openbare zitting
7.

Goedkeuren verlenging geldigheidsduur corona-waardebon

DE RAAD,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gelet op artikel 6, §1 van het Ministerieel Besluit van 18/10/2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4/05/2020 betreffende goedkeuring van
coronasteunmaatregelen;
Gelet op het collegebesluit van 29/05/2020 waarin de werkwijze voor de corona-waardebon werd
goedgekeurd;
Gelet op het collegebesluit van 19/06/2020 betreffende de gunning leverancier corona-waardebon.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29/06/2020 betreffende coronawaardebonreglement en
toepassingsgebied;
Gelet op het collegebesluit van 23/10/2020 betreffende de goedkeuring bij hoogdringendheid om
de geldigheid van de corona-waardebon te verlengen tot en met 31 maart 2021;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16/11/2020 betreffende de kennisname van de verlenging
van de corona-waardebon;
Gelet op de noodzaak om deze beslissing aan te passen in het reglement van 29/06/2020, dat naar
aanleiding van de eerste verlenging van de geldigheidstermijn eerder werd gewijzigd op
16/11/2020;
Overwegende dat de huidige geldigheidstermijn van de corona-waardebon vervalt op 31/03/2021;
Overwegende dat de horecasector en contactberoepen de voorbije periode en de korte periode die
nog rest beperkt voordeel ervaren van de corona-waardebon;
Overwegende dat een automatische verlenging van de nog actieve corona-waardebonnen
technisch mogelijk is en geen bijkomende kosten met zich meebrengt;
Overwegende dat de verlenging voor de financiële dienst louter een verdere spreiding van de
uitgaven betreft en geen kostenwijziging met zich meebrengt;
Overwegende dat de deelnemende handelaars ten allen tijde uit het systeem kunnen stappen;
Overwegende dat er een unaniem positief advies van GALEM is op dit voorstel.
Overwegende dat de geldigheidsduur van de corona-waardebon zoals opgenomen in het
"Reglement corona-waardebon en toepassingsgebied", goedgekeurd in de gemeenteraad van
29/06/20 en gewijzigd in de gemeenteraad van 16/11/2020 door deze beslissing moet gewijzigd
worden in de nieuwe vervaldatum. Het college stelt, in zitting van 10/02/2021, 31 december 2021
voor als nieuwe vervaldatum;
Gehoord de toelichting en tussenkomsten zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART.1
De verlenging van de geldigheidsduur van de corona-waardebon tot en met 31/12/2021 goed te
keuren.

ART. 2

Artikel 3 van het "Reglement corona-waardebon en toepassingsgebied", goedgekeurd in
gemeenteraad van 29 juni 2020 en gewijzigd in de gemeenteraad van 16 november 2020, integraal te
wijzigen in:
De waardebon heeft een geldigheidsduur van 15 september 2020 tot en met 31 december 2021.
Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door de aangesloten
ondernemers. De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van
goederen of diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet
gedeeltelijk, noch bij het gemeentebestuur, noch bij de aangesloten ondernemer. De aangesloten
ondernemer mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager
zou zijn dan de waarde van de bon. De waardebon dient in één keer volledig gebruikt te worden, en
kan niet gebruikt worden voor verschillende aankopen bij verschillende aangesloten ondernemers.
De rest van het reglement blijft ongewijzigd.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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