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In openbare zitting vergaderd,
Reglement betreffende de Lievegembon: goedkeuring
Bevoegd lid
Guy De Neve, schepen
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41 inzake de bevoegdheden van de
gemeenteraad
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en
latere wijzigingen
Gemeenteraadsbesluit van Waarschoot van 30 maart 2017 houdende het goedkeuren van het
reglement voor de Waarschootse geschenkenbon, ‘Waarschootbon’
Collegebesluit van Lovendegem van 21 februari 2013 betreffende gemeentelijke waardebonnen
Feiten en motivering
Naar aanleiding van de fusie op 1 januari 2019 van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem is er
nood aan 1 gezamenlijk reglement. Ter ondersteuning van de lokale economie in Lievegem zal de
Lievegembon door de gemeente worden vervaardigd, uitgegeven en verkocht.
Op 28 oktober 2019 werd het reglement voorgelegd aan de Lievegemse Economische Adviesraad
die geen opmerkingen formuleerde.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement over de Lievegembon goed.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
Het voorafgaande reglement van Waarschoot van 30 maart 2017 houdende het goedkeuren van
het reglement voor de Waarschootse geschenkenbon, ‘Waarschootbon’ en het collegebesluit van
Lovendegem van 21 februari 2013 betreffende gemeentelijke waardebonnen, worden opgeheven.
Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
Artikel 1: Algemeen
Dit reglement regelt de uitgifte van de Lievegembon. De Lievegembon is een betaalmiddel en
wordt uitgegeven in 3 waarden: € 5,00, € 10,00 en € 25,00.
Elke bon heeft een uniek serienummer/barcode. Op elke bon wordt de uitgiftedatum vermeld. De
bon is vanaf die datum één jaar geldig. Na de vervaldatum is de bon niet meer geldig en wordt
deze niet meer aanvaard.
Artikel 2: Verkooppunten
De Lievegembon kan worden aangekocht in de gemeentelijke toeristische punten, zijnde de 3
gemeentehuizen te Lovendegem, Zomergem en Waarschoot, de bibliotheken, de Vrije
Tijdsloketten, tijdens de gangbare openingsuren. Het schepencollege kan de locaties waar de
Lievegembon verkocht wordt, aanpassen.
Artikel 3: Deelnemende handelaars
Alle Lievegemse handelaars nemen automatisch deel. Zij verklaren zich hierbij akkoord met de
deelnemingsvoorwaarden. Deelname is gratis.
Handelaars gaan ermee akkoord dat de commerciële gegevens van hun handelszaak op de
gemeentelijke website wordt geplaatst.
Handelaars ontvangen een etalagesticker ‘Welkom met de Lievegembon’ die ze op een zichtbare
plaats in de etalage hangen. Een geactualiseerde lijst van de deelnemende handelaars is steeds
beschikbaar op de gemeentelijke website van Lievegem.
Handelaars die uit het systeem willen stappen of expliciet niet wensen deel te nemen, dienen dit te
melden bij het team lokale economie en toerisme.
Als de gegevens van de handelszaak veranderen of de zaak wordt stopgezet, dan moet dit
onmiddellijk gemeld worden aan het team lokale economie en toerisme.
Deelname stopt automatisch bij de beëindiging van de zaak.
Artikel 4: Aanvaarden van de Lievegembon
Lievegembonnen moeten altijd aanvaard worden, ook tijdens de koopjesperiode.
De Lievegembon is geldig tot en met 1 jaar, na de uitgiftedatum vermeld op de bon. Vervallen
Lievegembonnen kunnen niet omgeruild worden, noch door de deelnemende handelaars aanvaard
worden.
De klant geeft de Lievegembon af aan de handelaar die de vervaldatum en het serienummer/de
barcode zal controleren.
De Lievegembon is niet inwisselbaar tegen geld. Er kan niet teruggeven worden op de
Lievegembon.
Een Lievegembon wordt niet vervangen in geval van verlies.
Artikel 5: Terugbetaling van de bon aan handelaars
De handelaars leveren de Lievegembonnen samen met een ingevuld terugbetalingsformulier in bij
de financiële dienst uiterlijk 3 maanden na de vervaldatum van de bon. Na het verstrijken van de
periode van 3 maanden na de vervaldatum, vervalt het recht op terugbetaling.
Na het indienen van het terugbetalingsformulier en de bonnen wordt het verschuldigde
totaalbedrag gestort op het rekeningnummer van de handelaar.
Artikel 6: Kosten

Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de Lievegembon. Er worden geen
kosten aangerekend aan de deelnemende handelaars.
Artikel 7: Toepassingen voor het gemeentebestuur
Het gemeentebestuur kan zelf de Lievegembon gebruiken in het kader van het geven van attenties
en subsidiebeleid binnen de daartoe voorziene beschikbare kredieten.
Het gemeentebestuur zal al het mogelijke doen om aan de verplichtingen te voldoen, maar kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of het niet plaatsvinden van een levering die
voortvloeit uit omstandigheden buiten haar wil, zoals stakingen, werkonderbrekingen,
natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie of levering van de Lievegembon
verhinderen.
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de producten of
diensten die werden geleverd na de betaling met de Lievegembon.
Het gemeentebestuur kan ten allen tijde beslissen om geen Lievegembon meer uit te geven. In dat
geval zullen de bonnen in omloop nog behandeld worden conform dit reglement.
In geval van betwisting of discussie neem het college van burgemeester en schepenen een
gemotiveerde beslissing.
Bekendmaking
De gemeentelijke reglementen worden bekendgemaakt aan ABB via het digitaal loket en via de
gemeentelijke website.
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