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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.

Feiten en context
Het lokaal bestuur werkt een Hoeilaart-cadeaubon uit. In eerste instantie zal deze
cadeaubon enkel in papieren versie worden verdeeld.
In het najaar zal de bon ook digitaal te koop worden aangeboden via het Digitale
Platform van de Raad voor Lokale Economie.
Het reglement in bijlage is geschreven op basis van de werkwijze van de papieren
cadeaubon.
Dit reglement dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Eens de digitale cadeaubon operationeel is, zal het reglement (indien nodig) worden
aangepast/aangevuld én opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd.
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Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen: artikel 41.

Advies
Het reglement van de cadeaubonnen werd ter advies doorgenomen met de RLE, in zitting
van 18 maart jl., zie ook het voorlopige verslag in bijlage (het verslag wordt
goedgekeurd door de RLE op 21 april 2021).
Conclusie:
Het reglement werd aangepast volgens bovenstaande opmerkingen.
De opmerkingen m.b.t. artikel 5 werd niet aangepast. Deze zin is niet overbodig en hier
kan bij misbruik op worden teruggevallen.
De opmerkingen m.b.t. artikel 4, 8 en 12 werden nagevraagd bij de VVSG.
Het antwoord van de VVSG is in bijlage terug te vinden.
De opmerkingen m.b.t. artikel 22 wordt niet weerhouden, deze zin blijft behouden in het
reglement.
Argumentatie
Het reglement dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
eenparig aangenomen
Enig artikel
De gemeenteraad keurt het reglement betreffende de Hoeilaartse cadeaubon, zoals
voorgesteld in bijlage, goed.
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