Provincie West-Vlaanderen

Arrondissement Kortrijk
GEMEENTE LENDELEDE

Afschrift van een gemeenteraadsbeslissing
GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 SEPTEMBER 2020
Aanwezig:

MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter;
Dewaele C., Burgemeester;
Fonteyne B., Rommens R., Schepenen;
Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen;
Viaene J., Parmentier N., Gheysens J., Moerkerke E., Bonte F.,
Debrabandere G., Vanoverbeke B., Mostaert D., Jonckheere S.,
Vandenbroucke M., Devreese V., Raadsleden;
Vandecasteele C., Algemeen Directeur.

Verontschuldigd:
Vansteenkiste K., Raadslid.
Agendapunt: 2.
Onderwerp:

Vaststellen van het reglement voor de invoering en het gebruik van de
Lendleebon.

De raad, in openbare zitting,
Overwegende dat de gemeente een Lendleebon wenst in te voeren ter ondersteuning van de
Lendeleedse economie en het verenigingsleven;
Overwegende dat de volledige procedure en administratieve werking wordt gedragen door
de gemeente waarbij de administratie voor zowel de handelaar als de gemeente zo
eenvoudig mogelijk wordt gehouden;
Overwegende dat hiervoor met Unizo en de lokale handelaars overleg werd gepleegd en dat
er hiervoor voldoende draagvlak is;
Overwegende dat de gemeente dit ook zal promoten door deze bon te gebruiken voor de
uitbetaling van geboortepremie, nieuwjaarsgeschenk voor de personeelsleden en
vrijwilligers, …;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 21.11.2019 houdende vaststellen begrip dagelijks
bestuur en vrijstelling visumplicht;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT, eenparig :
Artikel 1 : De gemeenteraad keurt onderstaand reglement goed voor de invoering en het
gebruik van de Lendleebon:
Artikel 1: Algemeen
De gemeente Lendelede wenst de lokale economie en het verenigingsleven te
ondersteunen en impulsen te geven door het promoten en verkopen van een
cadeaubon, verder genaamd de Lendleebon.

De Lendeleedse handels- en horecazaken en erkende verenigingen beslissen
volledig vrij om al dan niet deel te nemen. Zij dienen hiervoor een aanvraag in via een
deelnameformulier bij het College van Burgemeester en Schepenen. Door de
deelname verklaren zij zich akkoord met de bepalingen van dit reglement.
De deelnemende handels- en horecazaken ontvangen van de gemeente gratis
promotiemateriaal om dit kenbaar te maken bij hun klanten.
Bij afhaling van een Lendleebon kan de aanvrager een lijst krijgen van de
deelnemende handels- en horecazaken en verenigingen. Deze lijst wordt ook
gepubliceerd op de gemeentelijke website.
Artikel 2: Bedrag van de Lendleebon
De Lendleebon heeft een waarde van 5 euro, 10 euro of 25 euro.
Andere coupures kunnen bepaald worden door het College van Burgemeester en
Schepenen in toepassing van het begrip dagelijks bestuur.
Artikel 3: Opmaak van de bon
Elke bon krijgt een uniek nummer dat vermeld wordt op de verschillende luiken. Deze
nummering laat de opvolging toe van het traject dat de Lendleebon aflegt en maakt
een controle op de geldigheid mogelijk.
Artikel 4: Procedure
4.1. De aankoop van de Lendleebon gebeurt in het gemeentehuis. De gemeente int
het betreffende bedrag. De bon wordt gedateerd op het moment van de verkoop
en de bon blijft één jaar geldig. Lendleebonnen die bij opmaak door de gemeente
verkeerd ingevuld worden, of verkeerd gedrukt worden, worden onverwijld
ontwaard en bijgehouden in een registratiesysteem.
4.2. De klant kan de Lendleebon inwisselen in de deelnemende handels- en
horecazaken en erkende verenigingen in de gemeente Lendelede (zie artikel 1).
4.3. De deelnemende handels- en horecazaken of verenigingen bezorgen de
aanvaarde Lendleebonnen aan de dienst Lokale Economie in het gemeentehuis
uiterlijk drie maand na de vervaldatum van de Lendleebon. De handelaar/uitbater
ontvangt een ontvangstbewijs met vermelding van het aantal bons en het totale
bedrag.
De dienst Lokale Economie bezorgt een kopie van het ontvangstbewijs, samen
met de ingeleverde Lendleebonnen aan de financiële dienst van de gemeente.
4.4. Binnen de 30 dagen na indiening worden de verschuldigde bedragen van de
ingeleverde Lendleebons gestort op de rekening van de handelaar/horecauitbater of vereniging. De Lendleebon kan niet ingewisseld worden voor cash
geld noch door een particulier, noch door een handelaar/horeca-uitbater.
Artikel 5: Toepassingen voor de gemeente
5.1. De gemeente kan zelf de Lendleebon gebruiken voor het geven van attenties
en/of premies.
5.2. In het kader van dagelijks bestuur krijgt het College van Burgemeester en
Schepenen de machtiging om de Lendleebon te gebruiken tot een maximum
bedrag van 500 euro.

Artikel 6: Timing
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 oktober 2020.
Artikel 7: Betwistingen
Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lendelede oordeelt
over alle betwistingen.
Artikel 2 : De nodige kredieten voor het uitwerken en onderhouden van deze Lendleebon
worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 3 : Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 van het Decreet
over het Lokaal Bestuur en wordt opgenomen op de lijst met beknopte
omschrijving die verzonden wordt aan de provinciegouverneur
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