
 

 

Uittreksel 
 

Gemeenteraad d.d. 13 december 2021 

 

AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 

Tim Vandenput, burgemeester 

Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, 

Annelies Vanderlinden en Joy Sergeys, schepenen 

Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck,  

Julie Bollue, Jo Portois, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 

Véronique Desmet, Timothy Rowies, Marijke Belsack,  

Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker en Maarten Bresseleers, 

raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Kenny Verbeeck, raadslid 
 

 

VRIJE TIJD EN WELZIJN. AANGEPAST REGLEMENT CADEAUBONNEN. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Nadine Schroeders 

Bevoegd lid van het college: Joris Pijpen 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 18 maart 2020: lockdown - drastische coronamaatregelen in ons land met 

betrekking tot de lokale economie. 

• 15 juli 2020: presentatie City D op de Raad voor Lokale Economie. 

• 23 november 2020: goedkeuring projectfiche in zitting van het college van 

burgemeester en schepenen. 

• 4 januari 2021: beslissing college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring 

van de voorgestelde werkwijze. 

• 8 februari 2021: beslissing van het college van burgemeester en schepenen om het 

systeem rond het compenseren van zwembeurten in waardebonnen bij lokale 

handelaars verder uit te werken. 

• 18 maart 2021: vergadering van de Raad voor Lokale Economie. 

• 26 april 2021 :goedkeuring reglement gemeenteraad 

• 25 november 2021: mail van de voorzitter van de RLE  

 

Feiten en context 

 

Het lokaal bestuur werkte een Hoeilaart-cadeaubon uit. In eerste instantie werd deze 

cadeaubon enkel in papieren versie worden verdeeld.  

 

Eind 2021 begin 2022 zal de bon ook digitaal te koop worden aangeboden via het Digitale 

Platform van de Raad voor Lokale Economie. 

 

Het reglement werd geschreven op basis van de werkwijze van de papieren cadeaubon. 

Het reglement wordt aangepast naar een digitale bon samen met enkele wijzigingen nl. 

het bedrag van 5 euro wordt wordt een variabel bedrag van 5,10 20 en 50 euro. 

 

Dit reglement dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. 

 

 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met code 8252-1571-3693-5571

https://app.esignflow.be/nl-be/code/8252157136935571


 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen 

 

Advies 

 

Op voorstel van de raad voor lokale economie wordt het reglement van de cadeaubonnen 

aangepast. Het advies is terug te vinden als bijlage. 

 

Argumentatie 

 

Het reglement dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 

 

Financieel advies 

 

Het aangepast reglement geeft geen aanleiding tot bijkomende financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt het aangepaste reglement cadeaubonnen goed. 

 

Uittreksel voor 

 

Gouverneur 

 

 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

 

Voor eensluidend afschrift, 
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