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Punt 7. Lokale Economie
Aanpassing reglement d.d. 12 juli 2016 inzake afgifte Anzegembonnen

De gemeenteraad

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het gemeentelijke meerjarenplan, in het bijzonder actie A_5.1 .2.3:De 'shop-in-Anzegem'-kadobon
uitbrengen
Het gemeentelijk reglement voor de Anzegembon, goedgekeurd op de gemeenteraad van 12 juli
2016
Het feit dat het aangewezen is om aan de deelnemende handelaars wat meer tijd te geven om deze
geschenkencheque in te wisselen.
Het feit dat de Anzegembon sinds 1 januari 2016 ook te koop is bij dienst Bevolking in het Sociaal
Huis.

BESLUIT: eenparig
Art.l: Het reglement dat werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 12 juli 2016 wordt
aangepast met ingang van I februari2017. (wijziging in geel gemarkeerd)

Reqlement Anzeqembon
Artikel l. Algemeen
De gemeente Anzegem wil de lokale economie ondersteunen door de verkoop van een eigen
cadeaubon: de Anzegembon.

Artikel2. Bedrag
De Anzegembon heeft een waarde van 5 euro, 10 euro of 25 euro. Andere coupures kunnen
bepaald worden door het schepencollege binnen de definiëring van'dagelijks bestuur'.

Artikel 3. Opmaak van de bon
Elke bon krijgt een uniek nummer dat vermeld wordt op de verschillende luiken. Deze
nummering laat de opvolging toe van het traject dat de bon aflegt en maakt een controle op de
geldigheid mogelijk.

Artikel4. Procedure
4.1 . De aankoop van de Anzegembon gebeurt bij dienst Bevolking het hoofdgemeentehuis
(De Vierschaar 1) en in het Sociaal Huis (L. Bauwensstraat 40). De gemeente int het bedrag
en dateert de bon op het moment van de verkoop. De bon blijft I jaar geldig. Bonnen die
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verkeerd ingevuld worden, of verkeerd gedrukt werden, worden onverwijld ontwaard en
bijgehouden in een registratiesysteem.

4.2. De klant kan de Anzegembon inwisselen in de winkels op het grondgebied van de
gemeente. De winkels kunnen vrij beslissen al dan niet de Anzegembon te aanvaarden als
betaalmiddel. lndien ze wensen mee te stappen in dit project moeten ze zich op voorhand bij
het gemeentebestuur registreren.

4.3. De handelaar kan de gekregen Anzegembonnen inwisselen bij dienst Financiën (De
Vierschaar I ). Deze inwisseling moet gebeuren uiterlijk 18 maand na het verstrijken van de
geldigheidsdatum van de bon. Gebeurt de inwisseling later, dan kan deze enkelworden
uitbetaald na voorlegging aan het college en indien er op het budget voldoende krediet
voorzien is."

4.4. Elke 15e en elke 30e van de maand worden de verschuldigde bedragen van de door de
handelaars ingeleverde Anzegembonnen gestort op het rekeningnummer van de handelaar.
De bon kan niet ingewisseld worden voor cash geld. Ook particulieren kunnen gekregen
bonnen niet bij het gemeentebestuur inwisselen voor cash geld.

Artikel 5. Toepassingen voor het gemeentebestuur
5.1. Het gemeentebestuur kan zelf de Anzegembon gebruiken in het kader van haar
subsidiebeleid of voor het geven van attenties bij bv. jubilarissen en geboortes.

5.2.ln het kader van dagelijks bestuur krijgt het college van burgemeester en schepenen de
machtiging om de Anzegembon te gebruiken tot een maximum bedrag van 250 euro.

Artikel 6. Timing
Dit gewijzigde reglement gaat in op 1 þnuari404ê'februa¡i 2017.

ArtikelT.
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle betwistingen en discussies

Art. 2: Dit reglement wordt bekendgemaakt door publicatie op de gemeentelijke website, facebook,
Aktiv en via de bedrijvengids.

Art. 3: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten.

Gedaan in zitting als ten hoofde
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