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Retributies gemeentelijke cadeaucheques 2020-2025 Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Filip Segers, voorzitter; de heer Jozef Van de Pol, schepen; de heer Koen Rombouts, schepenvoorzitter bijzonder comité; mevrouw Carine Couwenberg, schepen; de heer Eric Van Gestel, schepen;
de heer Walter Luyten, burgemeester; de heer Nic Andriessen, raadslid; mevrouw Marionne Leemans,
raadslid; de heer Jozef Van Steen, raadslid; de heer Hans Heylen, raadslid; mevrouw Mieke Van
Ostaeyen, raadslid; mevrouw Maria Van Gorp, raadslid; de heer André Van Rooy, raadslid; mevrouw
Els Van Loon, raadslid; de heer Koen Vansweevelt, raadslid; mevrouw Kim Buyst, raadslid; de heer
Jozef Coeckelbergs, raadslid; mevrouw Els Bijns, raadslid; mevrouw Els Potters, raadslid; mevrouw
Chris Bax, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Patrick Van den Borne, schepen; mevrouw Marijke Van der Moeren, raadslid; de heer Gert
Laurijssen, raadslid; de heer Jeroen Meeusen, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij gemeenteraadsbesluit van 2 april 2012 werd het reglement inzake de uitgifte van gemeentelijke
cadeaucheques vastgesteld.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het retributiereglement gemeentelijke
cadeaucheques 2020-2025 vast te stellen.
Argumentatie
De uitgifte van gemeentelijke cadeaucheques brengt kosten met zich mee voor de gemeente. Daarom
wordt het wenselijk geacht aan de deelnemende handelaars een financiële bijdrage te vragen.
Juridische grond
Artikelen 40 en 41 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
Van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op de uitgifte van
gemeentelijke cadeaucheques.

Artikel 2
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt:
 een eenmalig inschrijvingsgeld van 25,00 EUR, te betalen door de deelnemende handelaars
 de waarde van de aangekochte cadeaucheque, zijnde: 5,00 EUR, 10,00 EUR of 20,00 EUR.

Artikel 3
De ontvangst van deze retributie gebeurt als volgt:
 voor de deelnemende handelaars: door overschrijving van het eenmalig inschrijvingsgeld van
25,00 EUR op het rekeningnummer BE38 0910 0011 1072 van de gemeente Ravels, met
vermelding “registratie handelaar cadeaucheques Ravels”
 voor de gebruikers:
o ofwel door contante betaling bij aankoop van cadeaucheques (de cadeaucheques
worden onmiddellijk afgeleverd)
o ofwel door overschrijving van het bedrag van de aangekochte cadeaucheques op het
rekeningnummer BE38 0910 0011 1072 van de gemeente Ravels (de cadeaucheques
kunnen 3 dagen na de overschrijving opgehaald worden aan de onthaalbalie).

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Algemeen directeur
(get.) Chris Bax

Voorzitter
(get.) Filip Segers
Voor eensluidend afschrift

Algemeen directeur
Chris Bax

Voorzitter
Filip Segers
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