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2019/GR/365 -Algemeen gemeentelijk retributiereglement (tarieven nieuwjaarsreceptie):
goedkeuring wijziging.

De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Op grond van overwegingen, zowel feitelijk als juridisch
leder jaar organiseert gemeente Anzegem een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners.
De aanwezigen krijgen een beperkt aantal bonnetjes.
Eens deze bonnetjes opgebruikt zijn, kan men bijkomende bonnetjes kopen.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen
Decreet Lokaal Bestuur
Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen
Gemeenteraadsbesluit van 14 november 2017
Gemeentelijk retributiereglement van 3 juni 2008 (en latere wijzigingen)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT
Art. 1: Het algemeen gemeentelijk retributiereglement met betrekking tot rubriek 'Feestelijkheden en
netwerken' - item 'Nieuwjaarsreceptie' wordt aangepast als volgt (de bestaande tekst wordt integraal
vervangen door onderstaande):
Ter beschikking stellen van consumptiebonnetjes tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie
Artikel 1: Tijdens de nieuwjaarsreceptie van zaterdag 11 januari 2020 en de volgende edities
drankjes en hapjes te koop aan te bieden aan:
•

1 bon voor: bier, frisdrank, wijn, cava, schuimwijn, spumante, broodje, wrap, dessert, chips en
snoeprepen
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•

2 bonnen voor speciale bieren, warme wafels en oliebollen

Artikel 2: Inwoners kunnen nog extra bonnetjes aankopen en dit tegen één euro per consumptiebon.
Artikel 3: elke inwoner ontvangt gratis 8 (tot en met 12 jaar) of 4 consumptiebonnen (- 12 jaar)
Artikel 4: het reglement na afloop te evalueren.
Art. 2: Dit reglement wordt bekendgemaakt door publicatie op de gemeentelijke website.
Art. 3: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het decreet Lokaal Bestuur.
Gedaan in zitting als ten hoofde.
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