
1/2

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad

Zitting van: 15 december 2014

Aanwezig: Aanwezig de dames en heren:
Voorzitter : Stephan Titeca
Burgemeester: Claude Van Marcke
Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noel Veys, Jeremie Vaneeckhout, Johan

Delrue, Mia Tack-Defoirdt
Gemeenteraadsleden: Victor Gerniers, Maurice Vanmarcke, Prudent Lanneau,   Greet Coucke, Dirk

Tack, Anne Marie  Heytens-Ampe, Pascal Desmet, Eddy Recour, Willy
Demeulemeester, Davy Demets, Yannick Ducatteeuw, Nicolas Duquesnoy,
Jolanta Steverlynck-Kokoszko, Youri Devlaminck, Twighi Detavernier

Waarnemend Gemeentesecretaris: Sonja Nuyttens

Verontschuldigd: Gemeentesecretaris Patrick Vandeputte
Schepenen:
Gemeenteraadsleden:

Punt 3. Financiën
3.9. Goedkeuring retributiereglement uitgifte consumptiebonnen voor de nieuwjaarsreceptie
2015.

De Gemeenteraad:
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42;
Gelet op het voornemen van het college van burgemeester en schepenen om een nieuwjaarsreceptie
te organiseren en elke inwoner een aantal gratis drankjes en hapjes aan te bieden;
Overwegende dat er met een systeem van gratis bonnetjes zal gewerkt worden; dat eens de gratis
bonnetjes opgebruikt zijn de aanwezigen bijkomende bonnetjes kunnen aankopen tegen betaling;
Gelet op het feit dat de prijzen voor deze bonnetjes en de dranken/hapjes dienen bepaald te worden;
Na bespreking
BESLUIT: eenparig
Art.1. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van zaterdag 3 januari 2015 dranken/hapjes te koop aan te
bieden aan:
1 bon voor water, zakje chips, chocomousse
2 bonnen voor pintje bier, fruitsap, ijsje,Barbe D’or en Duchesse
3 bonnen voor belegd broodje, gebakje, wafelfrietjes, witte en rode wijn en Hasseltse koffie
Ze zijn contant betaalbaar bij afgifte van de consumptiebonnen. Eén consumptiebon vertegenwoordigt
voor het gemeentebestuur en voor de handelaars een waarde van 0,35 euro. Inwoners kunnen tijdens
de nieuwjaarsreceptie nog consumptiebonnen aankopen en dit tegen 0,50 euro per consumptiebon.
Art 2. Elke inwoner 20 consumptiebonnen (volwassenen) en 10 consumptiebonnen (- 12 jaar) gratis
te geven. (onderscheid volwassene/kind.)
Art.3: deze beslissing wordt na afloop geëvalueerd.
Art.4: Dit retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Art.5: : 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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Sonja Nuyttens Stephan Titeca
Wn. Gemeentesecretaris Voorzitter

Voor eensluidend afschrift
Anzegem, 23 december 2014

Sonja Nuyttens Claude Van Marcke
Wn. Gemeentesecretaris Burgemeester


