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Lokale economie: Bekrachtiging aangepast gemeentelijk reglement Ichtegembon (corona) Verlenging verkoopperiode
juridisch kader


Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur art. 40 en 41 houdende de
bevoegdheden van de gemeenteraad



Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen (inclusief bijlagen)



Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen



Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase

verwijzingsdocumenten


Beslissing van de gemeenteraad van 7 mei 2020 betreffende het goedkeuren van een
reglement gemeentelijke cadeaubon als steunmaatregel voor de getroffen handelaars en
ondernemers naar aanleiding van het coronavirus



Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2020 betreffende de
goedkeuring van de uitvoeringsmodaliteiten van de Ichtegembon



Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 juli 2020 betreffende de
aanpassing van het gemeentelijk reglement Ichtegembon (corona)



Het reglement gemeentelijke cadeaubon



Aangepast reglement gemeentelijke cadeaubon
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feiten, context en argumentatie


In mei 2020 werd een reglement opgesteld voor de opstart en uitwerking van een
gemeentelijke cadeaubon als steunmaatregel voor de lokale economie.



In artikel 5 van het reglement, zoals het door de gemeenteraad van 7 mei 2020 werd
vastgesteld, wordt de periode van verkoop bepaald van 1 juni 2020 tot het beschikbare krediet
bereikt wordt, maar ten laatste tot en met 15 juli 2020.



Het aantal handelaars dat zich heeft ingeschreven om deel te nemen is sinds de start op 1
juni 2020 bijna verdubbeld, van 71 naar ongeveer 140. Dit betekent ook dat sommige
handelaars maar een hele korte periode beschikbaar zijn geweest via de webshop voor 15 juli
2020.



Het voorziene budget was op dat moment nog niet opgebruikt. Uiteindelijk hebben nog veel
mensen die laatste dagen bonnen aangekocht, waardoor op 15 juli 2020 ongeveer 21.500
bonnen verkocht waren.



Daarnaast komt ook de vraag van enkele handelaars om de verkoopperiode te verlengen,
rekening houdend dat de bonnen maar te gebruiken zijn bij de handelaars vanaf september
2020.



Omdat in het reglement ook bepaald wordt dat de actie een einde neemt als het budget
bereikt wordt, kan de datum die daarnaast als definitief einde wordt genomen ook verlengd
worden zonder dat dit budgettair een invloed heeft. De actie neemt dus sowieso een einde als
het budget op is, ook als de vermelde einddatum nog niet bereikt is.



De periode van verkoop kan daarom verlengd worden tot 31 augustus 2020, zodat deze
periode niet overlapt met de periode waarin de bonnen te gebruiken zijn. In augustus zal de
periode van verkoop wel overlappen met de periode van zomersolden, maar de bonnen
kunnen volgens het reglement niet gebruikt worden in de periode van verkoop, dus brengt dit
voor de handelaars geen verdere gevolgen mee.



Er werd niet verwacht dat de bonnen zo sterk zouden verkopen als in de oorspronkelijke
periode. We kunnen dus de handelaars (en klanten) op z’n minst nog de kans bieden om wat
langer van het systeem gebruik te maken.



Daarnaast bepaalt artikel 6 dat er cadeaubonnen van 10,00 of 20,00 euro beschikbaar zijn.
Voor het softwareprogramma is het echter niet mogelijk om de twee verschillende bedragen
beschikbaar te stellen. Enkel de bon van 10,00 euro is dus beschikbaar. De drempel om een
bon te kunnen aankopen is lager met bonnen van 10,00 euro dan met bonnen van 20,00
euro. Met 2 bonnen van 10,00 euro kan ook voor een totaal aan 20,00 euro aan bonnen
aangekocht worden.



Het aanpassen van de datum van het reglement kon logischerwijs niet wachten tot de
eerstvolgende gemeenteraad. De aanpassing van dit reglement brengt daarnaast ook geen
onvoorziene budgettaire gevolgen met zich mee. Daarom werd de beslissing genomen door
het college van burgemeester en schepenen en wordt hierbij de bekrachtiging gevraagd door
de gemeenteraad.
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GEWONE STEMMING
Met algemeenheid van stemmen
beslissing:
artikel 1: De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
van 14 juli 2020 en geeft zijn goedkeuring aan de wijziging van artikel 5 en 6 van het reglement
houdende de Ichtegemse cadeaubon (Ichtegembon) als steunmaatregel naar aanleiding van het
coronavirus, genomen in gemeenteraadszitting dd. 7 mei 2020:
Art. 5: Verkoop
De Ichtegemse cadeaubonnen kunnen online aangekocht worden op het platform
aangeboden door het lokaal bestuur Ichtegem.
De Ichtegemse cadeaubonnen worden gedurende een beperkte periode in tijd aangeboden
met een bijkomende ondersteuning vanwege het lokaal bestuur van 20% van de aankoopprijs
van de bon, en dit voor de periode van 1 juni 2020 tot het beschikbare krediet (artikel 11)
bereikt wordt, maar ten laatste tot en met 15 juli 2020 31 augustus 2020.
Art. 6: Kostprijs
Een Ichtegemse cadeaubon kost 10,00 of 20,00 euro en heeft een waarde van respectievelijk
12,00 of 24,00 euro en is overdraagbaar.
artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
-

Dienst lokale economie

-

Dienst secretariaat

-

Dienst communicatie
Namens de gemeenteraad,

algemeen directeur

voorzitter

Dimitri Decock

Dieter Debacker
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