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Voorgeschiedenis
•
•

22 oktober 2018: beslissing van de gemeenteraad tot verlenging van de
gemeentelijke tussenkomst in de buskaarten.
25 november 2019: beslissing van de gemeenteraad tot verlenging van de
gemeentelijke tussenkomst in de buskaarten.

Feiten en context
In 1998 werden met De Lijn onderhandelingen gevoerd die leidden tot de invoering van
het gratis busvervoer binnen de gemeentegrenzen met ingang van 24 mei 1998. Deze
maatregel werd tot op heden elk jaar verlengd.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40 en 41.

Advies
/
Argumentatie
De gemeente wenst het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen.
Het openbaar vervoer kan op diverse manieren gepromoot worden, onder meer door het
verbeteren van het aanbod alsook door het financieel aantrekkelijk te maken.
De gemeente onderzoekt en experimenteert met nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld de
wijkbus. In afwachting van waardevol alternatief op lange termijn is een verderzetting van
het systeem van aanbieding van een gratis gemeentekaart in 2021 wenselijk. Het ontwerp
van overeenkomst dient dan ook te worden goedgekeurd.
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Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

2021/A-2.3.0/029033/643000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN

30.000 euro

Er is in 2021 30.000 euro voorzien voor mobiliteitsinitiatieven. Dit bedrag is niet exclusief
voor het aanbieden van gratis buskaarten.
BESLUIT:

eenparig aangenomen

Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het ontwerp van overeenkomst, af te sluiten met De Lijn,
zoals gevoegd in bijlage.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing.
Uittreksel voor
Digitaal loket, dienst Mobiliteit, financieel directeur, financiële dienst, communicatiedienst,
De Lijn, t.a.v. de relatiebeheerder

Namens de Raad,
get. Bram Wouters
Algemeen directeur

get. Steven Coppens
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 4586-2936-3045-8803.

