GEMEENTE
KNOKKE-HEIST

Overzichtslijst overgemaakt op 1 DECEMBER 2020

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAADZITTING VAN
donderdag, 26 november 2020
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd:

Graaf Leopold Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A. Vandenbussche,
P. Vlietinck, K. van der Hooft, Schepenen;
A. Vervarcke-Pattyn, O. Bodyn, I. Goeminne, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, C. Coudyser, Francoise Bienstman - De Vreeze, F. Pottier,
T. Gobert, A. Mestdach, O. Van Caeyzeele, P. Van Eeghem, N. Costers, N.
Wenmaekers, F. Maes, K. Cauwels, N. Couhysder, K. De Plecker, C. Bedert,
L. Lierman, J. Van Durme, A. Geerinckx, Raadsleden;
M. Gobert, Algemeen directeur
L. Callens, Raadslid

13. Financien - Financieel Beleid - Reglement toekennen
en gebruik waardebon - Actualisatie
De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 2, 40§2 en
artikel 41, tweede lid, 2°.
Gelet op artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een
civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op de ministeriële besluiten van 28 oktober en 1 november 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2020 betreffende de goedkeuring van het herstelplan;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2020 betreffende de goedkeuring van het reglement over het
toekennen en gebruik van de waardebon;
Overwegende dat heel wat ondernemers op het grondgebied opnieuw kampen met zware omzetverliezen
door de recente maatregelen, in het bijzonder de horeca en retailsector;
Overwegende dat het omwille van een gelijke behandeling van de deelnemende handelaars aangewezen is
om de waardebonactie stop te zetten tot de verplichte sluiting van deelnemende handelaars opgeheven
wordt;
BESLUIT :
Art. 1. De gemeenteraad beslist om in afwijking van artikel 5 van het reglement van 25 juni 2020 de
waardebonactie tijdelijk stop te zetten vanaf 7 november tot de verplichte sluiting van deelnemende
handelaars opgeheven wordt. De shoptegoed-punten zullen vanaf de opening van alle sectoren gedurende 2
maanden gespendeerd kunnen worden bij de deelnemende handelaars.

Art. 2. Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze beslissing.

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Algemeen directeur,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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