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Punt 9: Lokale economie
Reglement Doend’rik:
• Opheffen reglement van 15 november 2016 met onmiddellijke ingang.
• Goedkeuring nieuw reglement met onmiddellijke ingang. Aanpassing reglement
Doend’rik
De gemeenteraad
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het gemeentelijke meerjarenplan, in het bijzonder actie A_5.1.2.1: Versterken netwerk van en voor de
Anzegemse ondernemers waarin er staat dat er jaarlijks een Doend’rik wordt uitgereikt.
Het feit dat we een paar criteria willen vastleggen waaraan toekomstige winnaars van de (startende)
Doend’rik moeten voldoen.
Het feit dat we de uitreiking van de Doend’rik meer uitstraling willen geven.
Gunstig geadviseerd door de Raad voor Economische Dynamiek op 6 november 2017.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
• het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
• 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, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
• het goedgekeurde reglement Doend’rik van de gemeenteraad van 15 november 2016.
Na bespreking
BESLUIT: eenparig
Art.1: Het reglement Doend’rik goedgekeurd op 15 november 2016 wordt met onmiddellijke ingang
opgeheven.
Volgend nieuw reglement Doend’rik wordt als volgt goedgekeurd:
Reglement Doend’rik
Art. 1: deelnamevoorwaarden
• De ondernemer is zelfstandig in hoofdberoep of zaakvoerder van de onderneming.
• De onderneming heeft een vestiging in Anzegem.
• De onderneming mag bij de vorige drie edities van de uitreiking van de Doend’rik niet in de
prijzen zijn gevallen.
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Art. 2: verloop van de wedstrijd
1. Kandidatuurstelling
Iedere ondernemer die voldoet aan de deelnamevoorwaarden kan zich kandidaat stellen of kan door
anderen als kandidaat worden voorgedragen. De kandidatuurstelling gebeurt aan de hand van een
deelnameformulier dat op www.anzegem.be/doendrik kan teruggevonden worden. Het ingevulde
deelnameformulier kan digitaal, persoonlijk of per post bezorgd worden aan de dienst Lokale
Economie, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem – info@anzegem.be.
Na ontvangst volgt er een screening van de kandidaten op basis van de deelnamevoorwaarden.
2. Selectieprocedure
In de selectieprocedure worden de kandidaturen beoordeeld op basis van de vooropgestelde criteria.
Dit zijn de criteria waarmee er tijdens de selectie mee rekening zal worden gehouden:
• Meerwaarde voor Anzegem
• Innovatief
• Genereren van tewerkstelling
• Bevorderen van de lokale economie
• Onbekend, onbemind
• Uniek
• Straffe prestatie
• Uitstraling voor Anzegem
• Plaatst Anzegem op de kaart
• Ambitieus bedrijf/ambitieuze ondernemer
Voor de Startende Doend’rik houden we ook met bovenstaande rekening, maar mag het bedrijf
maximum 1 jaar bestaan op moment van de kandidatuurstelling.
Op basis van een of meerdere van de bovenstaande criteria zal de Raad voor Economische
Dynamiek (RED) maximum 10 kandidaten voor de Doend’rik en 3 kandidaten voor de Startende
Doend’rik selecteren.
3. beslissing
a. De 13 genomineerden worden voorgesteld op een ondernemerscafé georganiseerd door Unizo
Aktiv’o.
b. Via het infoblad, de website, facebook en de bedrijvengids zal er opgeroepen worden om te
stemmen. Dit zal via www.anzegem.be/doendrik kunnen.
c. De stemmen in b tellen voor 50%, de andere 50% wordt door de Raad voor Economische
Dynamiek bepaald.
4. uitreiking
Op het volgende ondernemerscafé worden dan de drie winnaars bekendgemaakt. Ze krijgen elk een
Anzegembon t.w.v. 100 euro en een trofee. Daarnaast wordt er dan ook nog één onderneming
bekroond tot Startende Doend’rik. Deze onderneming krijgt ook een Anzegem t.w.v. 100 euro en een
trofee.
Artikel 3: Geschillen
Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de ondernemer alle punten van het reglement. Elke
poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Niet voorziene
gevallen worden behandeld door de RED. Elke uitspraak is bindend.
Art. 2: Dit reglement gaat onmiddellijk in en wordt bekendgemaakt door publicatie op de
gemeentelijke website en een vermelding in het infoblad Aktiv.
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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.
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