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Punt 7. Communicatie
Aanpassen algemeen gemeentelijke retributiereglement (hoofdstuk I -
relat¡egeschenken): toevoeging tarief voor de verkoop van herbruikbare
boodschappentassen.

De Gemeenteraad,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Bij de lancering van de nieuwe huisstijl, in 2009, kon iedere Anzegemnaar een gratis herbruikbare
boodschappentas krijgen. Daarnaast werd er ook eentje meegegeven aan de nieuwe inwoners. Dit
deden we vooral om de Anzegemnaar goed vertrouwd te maken met het nieuwe logo. De voorraad
boodschappentassen is nu opgebruikt, maar toch is er nog veel vraag naar zo'n tas. Daarom besliste
het schepencollege om opnieuw herbruikbare boodschappentassen voorzien van het gemeentelijk
logo laten vervaardigen. Deze tassen kunnen gratis aan de nieuwe inwoners gegeven worden of als
relatiegeschenk gebruikt worden. Wie dat wenst kan zo'n tas ook aan een redelijke prijs kopen. Met
deze herbruikbare boodschappentas wordt het'merk'Anzegem in het straatbeeld gebracht en wordt
ook nog eens het milieuvriendelijk winkelen gestimuleerd en de afvalberg verkleind.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 dat stelt dat de gemeenteraad de gemeentelijke
reglementen vaststelt,

Venrvijzend naar volgende eerdere beslissingen:
Het algemeen gemeentelijk retributiereglement d.d. 3 juni 2008 en latere wijzigingen (hoofdstuk 1 -
ru briek relatiegeschenken)

Na bespreking
BESLUIT: eenparig
Art.1.: Het algemeen gemeentelijk retributiereglement d.d. 3 juni 2008 en latere wijzigingen wordt
aangepast als volgt :

Hoofdstuk 1 'Algemene Zaken'- rubriek 'relatiegeschenken' - toevoegin$:
De boodschappentassen voor¿ien van het qemeenteliik logo worden te koop qesteld
aan het onthaal in het hoofdqemeentehuis en het Sociaal Huis aan twee euro per stuk.

Arl2.: ledere nieuw gezin krijgt deze tas gratis (bij inschrijving) en deze tas kan ook als
relatiegeschenk aangeboden worden.
Art.3: deze beslissing wordt na uitputting van de voorraad geëvalueerd.
Art.4.: Huidíg retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet
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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.
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