UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN : 25 NOVEMBER 2014
Aanwezig :

Verontschuldigd :

Ludo Van Paepegem,Voorzitter
Pierre Deneyer, Burgemeester
Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine Carels, Schepenen
Marc Deteye, schepen - Voorzitter OCMW
Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre, Marleen Merckaert, Sara De Pelsemaeker, Jean-Paul Souffriau,
Veerle Dero, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut, Raadsleden
Kristof Andries, Gemeentesecretaris
Melissa Van Eesbeek, Raadslid

Ref. 624.01
TOEKENNEN VAN EEN PREMIE VOOR GEBOORTEN, HUWELIJKSJUBILARISSEN, HONDERDJARIGEN,
SPORT- EN CULTUURPRIJZEN EN WEDSTRIJDEN IN HET GEMEENTELIJK INFOBLAD 'SAMEN' EN OP
DE WEBSITE
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2013 houdende het toekennen van een premie aan
huwelijksjubilarissen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2013 houdende het toekennen van een geboortepremie;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6 november 2001 houdende vaststellen van de bedragen vanaf 1
januari 2002 voor de toekenning van :
- geboortepremie
- toelage bij huwelijksjubilarissen
- toelage aan honderdjarigen
- toelage aan instellingen, instituten en opvangcentra waar lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen
uit onze gemeente verblijven;
Gelet op het collegebesluit van 24 februari 2014 houdende het uitgewerkte reglement ondersteuning van de
lokale economie: waardebons en informatieverspreiding;
Overwegende dat het gewenst is om naast de premie voor huwelijksjubilarissen en geboorten ook een premie
toe te kennen voor honderdjarigen, sport- en cultuurprijzen en wedstrijden in het gemeentelijk infoblad 'Samen'
en op de gemeentelijke website en dit eveneens onder de vorm van waardebons bij lokale handelaars;
Overwegende dat onder een huwelijksjubileum zowel een gouden (50 jaar), een diamanten (60 jaar), een
briljanten (65 jaar) als een platina (70 jaar) jubileum wordt verstaan;
Overwegende dat naar aanleiding van de geboorte van een kind van een inwoner, gedomicilieerd in de
gemeente Galmaarden, er vanaf 1 januari 2014 een geboortepremie wordt toegekend van 40 euro; dat een
kind dat meteen na de geboorte overlijdt of waarvoor een akte van aangifte van een levenloos kind wordt
opgemaakt, tevens in aanmerking komt voor het bekomen van de premie; dat een adoptie in het kader van dit
reglement gelijkgesteld wordt met een geboorte; dat deze bepalingen dienen te worden aangehouden;
Overwegende dat het billijk is de premies als volgt vast te stellen:
- huwelijksjubileum: 125 euro;
- geboorte: 40 euro;
- honderdjarige: 250 euro;
- sport- en cultuurprijzen: 25 euro;
- wedstrijd in 'Samen' of op de website: 25 euro;

Overwegende het meerjarenplan 2014-2019, meer bepaald beleidsdoelstelling nr. 001.008: Galmaarden
stimuleert de lokale economie, actieplan nr. 001.008.001 De lokale handelaars en zelfstandigen beter
ondersteunen, actie nr. 001.008.001.002 premies uitgegeven onder de vorm van een tegoedbon in te ruilen bij
geïnteresseerde lokale handelaars in plaats van een geldpremie;
Overwegende dat de kredieten voor deze premies werden opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat deze premies kunnen worden toegekend onder de vorm van waardebons die bij de lokale
handelaars of zelfstandigen kunnen worden besteed;
Overwegende dat het aanbevolen is om naast de huidige bons met een waarde van 25 euro ook bons uit te
geven met een waarde van 10 euro;
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant aan de gemeente Galmaarden een subsidie van maximaal 800
euro heeft toegekend in het kader van het Provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het
gemeentelijk detailhandelsbeleid in Vlaams-Brabant (project geschenkbons);
Overwegende dat om deze redenen het reglement ter ondersteuning van de lokale economie: waardebons en
informatieverspreiding dient te worden aangepast;
BESLUIT :

eenparig.

Artikel 1. :

Het reglement voor het toekennen van een premie voor geboorten, huwelijksjubilarissen,
honderdjarigen, sport- en cultuurprijzen en wedstrijden in het gemeentelijk infoblad 'Samen' en
op de website, onder de vorm van waardebons bij lokale handelaars, wordt als volgt
goedgekeurd:
ARTIKEL 1: DOEL
Het gemeentebestuur van Galmaarden wenst de lokale handelaars te ondersteunen en
impulsen te geven door het uitgeven en promoten van waardebons bij lokale handelaars.
ARTIKEL 2: GEBRUIK
De bon wordt uitgegeven door het gemeentebestuur Galmaarden.
Met de bon kunnen de begunstigden aankopen doen bij de deelnemende Galmaardse
handelaars.
Het college van burgemeester en schepenen zal de bons uitreiken als premie voor:
- huwelijksjubilarissen: ter waarde van 125 euro
Onder huwelijksjubilarissen wordt verstaan:
huwelijksjubilarissen met een gouden jubileum (50 jaar), een diamanten jubileum (60 jaar), een
briljanten jubileum (65 jaar) en een platina jubileum (70 jaar).
- geboorten: ter waarde van 40 euro
Onder geboorte wordt verstaan:
§1. De geboorte van een kind van een inwoner, gedomicilieerd in de gemeente Galmaarden.
§2. Een kind dat meteen na de geboorte overlijdt of waarvoor een akte van aangifte van een
levenloos kind wordt opgemaakt, komt tevens in aanmerking voor het bekomen van de premie.
§3. Een adoptie wordt in het kader van dit reglement gelijkgesteld met een geboorte.
- honderdjarigen woonachtig in Galmaarden: ter waarde van 250 euro
- de uitreiking van sport- en cultuurprijzen en wedstrijdprijzen in het gemeentelijk infoblad
'Samen' en de gemeentelijke website: ter waarde van 25 euro
ARTIKEL 3: GALMAARDSE HANDELAARS
Onder Galmaardse handelaars wordt verstaan:
elke KMO, ondernemer, zelfstandige, winkelier, horecauitbater... die in het bezit is van een
ondernemingsnummer, gevestigd is in Galmaarden en goederen en/of diensten aanbiedt aan
particulieren.
ARTIKEL 4: VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING EN DEELNAME
De deelname aan het systeem van de waardebon is gratis voor de deelnemende handelaar.

Hieronder wordt verstaan dat het gemeentebestuur alle kosten verbonden aan het maken,
uitgeven, promoten en uitbetalen van de bon voor zijn rekening neemt.
De handelaar die aan de voorwaarden voldoet, kan zich via een invulformulier aanmelden bij
het college van burgemeester en schepenen dat op zijn beurt zal nagaan of de handelaar aan
de voorwaarden voldoet.
Als de gegevens van een handelaar wijzigen of als deze handelaar niet meer wenst deel te
nemen aan het systeem, dan dient hij dit schriftelijk te melden bij het gemeentebestuur. Tot
zes maanden na de melding aanvaardt de handelaar nog de reeds uitgeschreven bonnen.
ARTIKEL 5: OPMAAK BONS
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om, binnen de bepalingen van
dit reglement, te beslissen over de modaliteiten voor het ontwerp en het drukwerk van de
bonnen.
De bon is voorzien van twee luiken, elk voorzien van hetzelfde unieke controlenummer.
Het ontwerp van de bon is eigendom van het gemeentebestuur. Namaak is verboden. De bon
zal voorzien zijn van maatregelen die de namaak ervan ontmoedigen.
ARTIKEL 6: UITSCHRIJVEN EN REGISTRATIE
Het gemeentebestuur staat in voor de uitgifte en verdeling. De bon kan door natuurlijke
personen worden gebruikt.
Bij het uitdelen van de bon vult de ambtenaar de uitgiftedatum in op de bon. Het nummer van
de uitgeschreven bon noteert men in een uitgifteregister. Ook de uitbetaalde bonnen worden
hierin geregistreerd.
Elke bon die verkeerd werd ingevuld of onbruikbaar is geworden, wordt onmiddellijk ontwaard
en vernietigd en als dusdanig geregistreerd in het uitgifteregister.
De lijst van de deelnemende handelaars wordt aangepast op de verschillende informatiedragers
als een handelaar toetreedt, uittreedt of een wijziging van gegevens meedeelt.
ARTIKEL 7: LIJST DEELNEMENDE HANDELAARS
De deelnemende handelaars staan vermeld op een bijlage die wordt gevoegd bij de bon.
De gemeentelijke website vermeldt een lijst van de deelnemende handelaars.
ARTIKEL 8: PROMOTIE EN PUBLICITEIT
Alle deelnemende handelaars krijgen een gratis vermelding van hun deelname aan het systeem
in alle gemeentelijke informatiekanalen die voor de promotie van de bon worden ingezet.
ARTIKEL 9: WAARDE
De bon wordt uitgegeven met een waarde van 10 euro of 25 euro.
De bon mag niet ingewisseld worden tegen geld.
De bon mag gebruikt worden in combinatie met andere aankoop- of kortingbonnen. De
handelaar beslist zelf over de mogelijkheid tot cumulatie met andere aankoop- of
kortingbonnen.
Als het bedrag van de aankoop lager is dan het bedrag van de bon, is de handelaar niet
verplicht wisselgeld terug te geven.
ARTIKEL 10: GELDIGHEIDSDUUR EN VOORWAARDEN
De bon is 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte. Het wijzigen van de uitgiftedatum maakt de
bon ongeldig. Een bon die niet beantwoordt aan de geldigheidsvoorwaarden, mag niet als
betaalmiddel worden aanvaard.
Geldigheidsvoorwaarden:
De bon wordt binnen de geldigheidstermijn ter betaling aangeboden;
De bon bestaat uit de twee luiken met het controlenummer en beide delen hangen
fysiek aan mekaar vast;
enkel originele bonnen worden aanvaard.
De handelaar meldt elke poging tot namaak of fraude binnen het systeem van de bonnen
onverwijld schriftelijk aan het gemeentebestuur.
De deelnemende handelaar aanvaardt de bonnen gedurende het hele jaar.
ARTIKEL 11: UITBETALING
De handelaar
kan de ontvangen bonnen tot uiterlijk 1 jaar na de vervaldatum binnenbrengen bij de
financiële dienst van de gemeente. Na het verstrijken van deze termijn (vervaldatum
van 1 jaar + inlevertermijn van 1 jaar) worden er in geen enkel geval bonnen
aangenomen voor terugbetaling.

-

gebruikt voor de uitbetaling het formulier "aanvraag tot uitbetaling bonnen", vergezeld
van de te innen bonnen.
kan tijdens de openingsuren in het gemeentehuis terecht voor de uitbetaling of maakt
hiervoor een afspraak met de financiële dienst tijdens de werkuren.
De financiële dienst betaalt de waarde van de binnengebrachte bonnen via
overschrijving aan de handelaar binnen de maand na ontvangst van het formulier en de
bonnen. Er worden geen administratiekosten aangerekend.
De financiële dienst ontwaardt de bonnen door het kleinste luik van de bon af te
scheuren en dit terug te geven aan de handelaar en maakt een kopie van het ingevulde
formulier als ontvangstbewijs voor de handelaar, hieraan worden de afscheurstroken
voor de handelaar geniet.
De financiële dienst noteert de nummers van de bonnen in de boekhouding.

ARTIKEL 12: BETWISTINGEN EN OVERTREDINGEN
Strafrechtelijke overtredingen worden behandeld door de bevoegde rechtbank.
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle andere betwistingen en
discussies.
Artikel 2. :

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2015.

Artikel 3. :

Het college wordt gelast om het collegebesluit van 24 februari 2014 houdende het uitgewerkte
reglement ondersteuning van de lokale economie: waardebons en informatieverspreiding op te
heffen met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4. :

Volgende gemeenteraadsbesluiten worden opgeheven met ingang van 1 januari 2015:
- het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2013 houdende het toekennen van een
geboortepremie.
- het gemeenteraadsbesluit van 30 december 2013 houdende het toekennen van een premie
aan huwelijksjubilarissen.
- het gemeenteraadsbesluit van 6 november 2001 houdende vaststellen van de bedragen vanaf
1 januari 2002 voor de toekenning van :
- geboortepremie
- toelage bij huwelijksjubilarissen
- toelage aan honderdjarigen
- toelage aan instellingen, instituten en opvangcentra waar lichamelijk en/of geestelijk
gehandicapte kinderen uit onze gemeente verblijven.

Artikel 5. :

Het reglement wordt na goedkeuring bekendgemaakt via de gemeentelijke website en aan de
deelnemende handelaars.

Artikel 6. :

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst.

Artikel 7. :

Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met
het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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