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Zitting
Stemmen

bij algemene instemming

Juridisch kader

•
•

Artikel 42 van het decreet lokaal bestuur
Besluit van de gemeenteraad d.d. 9 januari 2020 tot goedkeuring van het
meerjarenplan 2020 – 2025

Verwijzingsdocumenten

•

Besluit van de gemeenteraad d.d. 4 juni 2020 tot vaststelling van het reglement
inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van
de lokale economie

Feiten, context en
argumentatie

•

De beleidsdoelstelling B9 lokale economie, markten en ondernemen focust op
evenementen en acties die een meerwaarde betekenen voor het winkelcentrum
en de lokale handel. Een van de acties uit het actieplan economie is de digitale
Gistelbon als geschenkbon om te besteden bij de Gistelse handelaar.
Het gebruik van de digitale Gistelbon verloopt niet vlekkeloos. Veel Gistelse
handelaars opteren er dan ook niet voor om deel te nemen aan het systeem van

•

•

•
•

Besluit

de digitale Gistelbon.
Het bestuur heeft n.a.v. de coronacrisis aan elk Gistels gezinshoofd
waardebonnen ter beschikking gesteld krachtens het gemeenteraadsbesluit d.d.
4 juni 2020. Deze waardebonnen zijn uitgereikt op papier.
Na evaluatie van dit initiatief wordt de gemeenteraad voorgesteld om, wat de
Gistelbon betreft, voortaan te werken met een Gistelbon op papier.
Een passend voorstel van reglement wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

De gemeenteraad besluit het reglement inzake de verkoop en het gebruik van de
Gistelbon vast te stellen onder de hiernavolgende bepalingen.
Artikel 1
De stad Gistel wenst de lokale economie te ondersteunen en impulsen te geven door
het promoten en het verkopen van een cadeaubon, verder genaamd de Gistelbon.
Artikel 2
De Gistelbon heeft een waarde van 5 euro, 10 euro of 25 euro en wordt ter
beschikking gesteld op papier.
Artikel 3
Elke bon krijgt een uniek nummer dat vermeld wordt op de verschillende luiken van
de Gistelbon. Deze nummering laat de opvolging toe van het traject dat de Gistelbon
aflegt en maakt een controle op de geldigheid mogelijk. De Gistelbon wordt niet
vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Artikel 4
De verkoop van de Gistelbon gebeurt in het administratief centrum.
De Gistelbon wordt gedateerd op het moment van de verkoop en blijft 1 jaar geldig.
Gistelbonnen die verkeerd ingevuld worden, of verkeerd gedrukt werden, worden
onverwijld aan de balie ontwaard en bijgehouden in een registratiesysteem.
Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door
de aangesloten handelaars.
De Gistelbon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane
aankopen van goederen of diensten. Ze zijn niet inwisselbaar voor contanten of een
ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk, noch bij het gemeentebestuur, noch bij de
aangesloten handelaar. De aangesloten handelaar mag geen contanten terug geven,
indien de waarde van het aangekochte product of dienst lager zou zijn dan de
waarde van de Gistelbon.
Eén Gistelbon dient in één keer volledig gebruikt te worden, en kan niet gebruikt
worden voor verschillende aankopen bij verschillende aangesloten handelaars.
Artikel 5

De Gistelbonnen kunnen enkel gebruikt worden bij lokale handelaars en
marktkramers (een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die respectievelijk als
zelfstandige ondernemer of als onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen) met een commerciële hoofdactiviteit in de sectoren
detailhandel, horeca en dienstverlening.
Bovendien kan de Gistelbon enkel worden gebruikt bij een natuurlijke persoon of
rechtspersoon die zelf instaat voor de uitbating van zijn activiteit. Het uitbaten van
de handels-, of horecazaak of dienstverlening, via een zelfstandig gerant of via een
aangestelde werknemer, wordt gelijkgesteld met het zelf uitbaten.
De onderneming/handelaar, waar met de Gistelbon kan betaald worden, dient haar
vestiging te hebben op het grondgebied van de gemeente Gistel of heeft een
abonnement als marktkramer in Gistel.
De waardebonnen kunnen niet gebruikt worden bij de supermarkten, noch bij
financiële, administratieve of vrije beroepen.
Artikel 6
De handelaar levert de ontvangen Gistelbonnen in in het administratief centrum. Het
afscheurstrookje houdt de handelaar als controle tot na de terugbetaling.
Ingediende Gistelbonnen worden uitbetaald door het gemeentebestuur op het door
de handelaar opgegeven bankrekeningnummer.
Gistelbonnen die vóór de vervaldag worden besteed, kunnen wel nog door de
aangesloten handelaar voorgelegd worden ter uitbetaling, tot maximum 2 maanden
na de vervaldag van de Gistelbon.
Artikel 7
Handelaars, zoals vermeld onder artikel 5, die wensen deel te nemen aan het
concept van de Gistelbon, moeten zich hiervoor registreren via www.gistel.be.
Door zich te registreren verklaren de aangesloten handelaars akkoord te gaan met
dit reglement.
De lijst met aangesloten handelaars wordt bekend gemaakt op www.gistel.be.
De aangesloten handelaars gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de
gegevens van hun handelszaak worden bekend gemaakt op de gemeentelijke
website.
Handelaars die zich reeds geregistreerd hadden voor de ‘Kom uit uw kot’-Gistelbon
krachtens het gemeenteraadsbesluit d.d. 4 juni 2020, blijven geregistreerd voor het
gebruik van de Gistelbon.
Artikel 8
Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het vervaardigen en promoten van de
Gistelbon zoals het drukken of printen van de bon, publiciteit, affiches, raamstickers,
enz.

Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten handelaars.
Artikel 9
Het stadsbestuur kan zelf de Gistelbon gebruiken in het kader van haar
subsidiepolitiek of voor het geven van attenties.
Artikel 10
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de
producten of diensten die werden geleverd na betaling met de Gistelbon, noch
aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in de artikelen
1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 11
In geval van interpretatievraagstukken, betwistingen of discussies m.b.t. de
toepassing van het reglement neemt het college van burgemeester en schepenen
een gemotiveerde beslissing.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.
Artikel 13
De digitale Gistelbonnen kunnen gebruikt worden tot maximum eind 2021.
Artikel 14
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website.
Artikel 15
De financiële aspecten van dit besluit worden als volgt vastgelegd:
UITGAVEN
Omschrijving
Aankoop materiaal Gistelbon
(2 boca printers /
geschenkverpakking / bonnen)

Jaarlijkse vermindering licentie
digitale Gistelbon vanaf 2022)

Bedrag (incl. btw)

AR/BI/Actie
Beschikbaar krediet
€ 9.000
61310000 / 050000 /
(raming)
DIGITALE GISTELBON
Beschikbaar krediet:
€ 2.379,82
Bij te voorzien bij AMJP 2020
– 2025
-€ 6.120,18 (jaarlijks) 61310000 / 050000 /
DIGITALE GISTELBON
Jaarlijks verminderen 2022 –
2025

Artikel 16
Dit besluit wordt bekendgemaakt aan de bevolking en de toezichthoudende overheid

volgens artikel 285 § 1 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 17
Voor de uitvoering van dit besluit worden de volgende werkopdrachten verleend:
Dienst

Taak

Economie

•

Uitvoeren beslissing

•

Informatie opnemen op de website en sociale
media
Informatie opnemen voor het persmoment
Aanvullen register van bekendmakingen
Printers en scanner aankopen
Koppelen met software

Communicatie

ICT

•
•
•
•

Artikel 18
Afschrift uit dit besluit wordt bezorgd aan:
externe instanties
Agentschap voor Binnenlands Bestuur afdeling West-Vlaanderen: 1 (enkel
digitaal): stafmedewerker beleid: 1
gemeentelijke diensten
ECO:1
FD:1
COM:1
ICT:1
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