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AGENDA:

GESCHENKBON TER ONDERSTEUNING VAN DE LOKALE ECONOMIE –
GOEDKEURING VAN HET REGLEMENT MELLEBON

De Gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (met latere wijzigingen) meer bepaald de artikelen 42 en 43
(aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad) en 248 tot en met 264 (aangaande het administratief
toezicht);
Overwegende dat de gemeente, in samenwerking met de raad voor lokale economie, de handelaars in
Melle wil ondersteunen;
Overwegende dat de gemeente zich ertoe verbindt deze geschenkbon te gebruiken als relatiegeschenk bij
het toekennen van geboortepremies, de viering van 100 jarigen en bij het vieren van diamanten bruiloften;
Overwegende dat de invoering van deze geschenkbon zo goed als geen extra kosten met zich meebrengt;
Overwegende het advies van de gezinsraad op 9 juni;
Overwegende dat het gemeentebestuur geen onderdeel vormt van de lokale economie;
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging;

BESLUIT

Goedgekeurd met 19 stemmen voor (Dirk De Maeseneer, Freddy Van de Putte, Frank
De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,
Lutgarde Van Den Broecke, Edouard de Potter d’Indoye, Christine De Pus, Dominique
Vandermeersch, Isabelle Poelman, Lieven Van Cauwenberghe, Sibylle Moreels, Anne
Dalemans, Lieven Volckaert, Christa Hijsselinckx, Kelly Dermul en Anneleen Monsieur)
bij 2 onthoudingen (Wim Verween en Jan Raepsaet).

HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES
artikel 1
Dit reglement bepaalt de modaliteiten voor de verkoop en het gebruik van een geschenkbon.
artikel 2

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Geschenkbon: Een bon die de consument bij het gemeentebestuur en een aantal lokale verkooppunten als
geschenk kan aankopen en die als betaalmiddel kan gebruikt worden bij de deelnemende handelaars. De
geschenkbon wordt hierna Mellebon genoemd.
Deelnemende handelaars: Alle lokale handelaars en de marktkramers die met een abonnement op de
wekelijkse markt van Melle staan, die zich via het daartoe bestemde formulier inschrijven voor dit project
en zich zo bereid verklaren om de Mellebon als betaalmiddel te aanvaarden.
HOOFDSTUK II: ALGEMENE BEPALINGEN
artikel 3
De Mellebon is een papieren bon met een uniek registratienummer en heeft een waarde van 10 euro of 25
euro.
artikel 4
Particulieren, bedrijven en non-profit organisaties kunnen de Mellebon als geschenk aankopen bij het
gemeentebestuur.
Artikel 5
De Mellebon kan als betaalmiddel gebruikt worden bij alle deelnemende handelaars, maar kan niet
ingewisseld worden voor cash geld. De Mellebon kan niet gebruikt worden ter betaling van gemeentelijke
retributies en belastingen.
Artikel 6
De Mellebon is na aankoop één jaar geldig. Na het verstrijken van de geldigheidsdatum heeft de Mellebon
geen waarde meer.
HOOFDSTUK III: DE VERKOOPPUNTEN
Artikel 7
De Mellebon is te koop bij het gemeentebestuur.
Artikel 8
Bij verkoop van een bon voorziet het verkooppunt de bon van een datumstempel en noteert het
registratienummer en de datum van verkoop.
Artikel 9
Alle lokale handelaars, dienstverleners en marktkramers die met een abonnement op de wekelijkse markt
van Melle staan, kunnen aan dit project deelnemen. De deelname is gratis.
Artikel 10
De handelaar schrijft zich in via het daartoe bestemde formulier, verkrijgbaar bij de gemeentelijke dienst
leven en welzijn. Het formulier is ook beschikbaar via de gemeentelijke website.

Door deze inschrijving aanvaardt de handelaar de Mellebon als betaalmiddel en gaat hij akkoord met de
modaliteiten van onderhavig reglement.
Artikel 11
De deelnemende handelaars staan in een lijst die bij de aankoop van de Mellebon meegegeven wordt. Ook
op de gemeentelijke website is deze lijst te raadplegen.
De deelnemende handelaar zal herkenbaar zijn via een sticker op het raam.
HOOFDSTUK V: VERWERKING EN UITBETALING VAN DE MELLEBON
Artikel 12
Bij ontvangst van een Mellebon als betaalmiddel gaat de handelaar na of de bon nog geldig is.
Artikel 13
De deelnemende handelaar kan de ontvangen bonnen tweemaal per jaar factureren aan de gemeente. De
handelaar dient samen met de factuur de ontvangen Mellebonnen in.
Uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de bon is ontvangen, moeten de bonnen gefactureerd zijn aan
de gemeente.
Artikel 14
De financiële dienst van het gemeentebestuur stort binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van
de bonnen de waarde van deze bonnen op het rekeningnummer van de deelnemende handelaar.
HOOFDSTUK VI: ONDERSTEUNING DOOR DE GEMEENTE
Artikel 15
Het gemeentebestuur kan de Mellebon gebruiken als relatiegeschenk.
HOOFDSTUK VII: SLOTBEPALINGEN
Artikel 16
Onderhavig reglement treedt in werking op 1 september 2015.
Artikel 17
Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 18
Deze beslissing wordt overgemaakt aan
-de toezichthoudende overheid
-de financieel beheerder
-het secretariaat

namens de gemeenteraad,
de gemeentesecretaris
Lena De Smaele

de voorzitter
Freddy Van de Putte
voor eensluidend afschrift,

in opdracht :
de gemeentesecretaris

de voorzitter

Lena De Smaele

Freddy Van de Putte

