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Het schepencollege:

Reglement Horeca en middenstandsactie
Feiten en context
De gemeenteraadsbeslissing van 2 april 2020 inzake Coronasteunmaatregelen voor lokale
middenstanders
Op initiatief van het college van burgemeester en schepenen organiseren wij in samenwerking met de
gemeentelijke middenstandsraad tussen 1 juli en 31 augustus 2020 de horeca- en middenstandsactie
#koop3380.
Alle horeca- en handelszaken in Glabbeek kunnen kosteloos en vrijblijvend aan deze gemeentelijke
middenstandsactie deelnemen. Als gemeentebestuur hebben we in ons gemeentelijk relanceplan binnen
de mogelijkheden van de gemeentebegroting een budget van 10.000 euro voorzien om onze lokale
horeca- en handelszaken te ondersteunen tijdens de coronacrisis.
Deze doelgerichte actie ondersteunt de lokale middenstanders in deze moeilijke tijden. Bovendien is het
ook voor de inwoners leuk om geldprijzen te kunnen winnen die zorgen voor extra budget voor
gezinsaankopen.
Er werd een reglement uitgeschreven om de actie te specifiëren
Financiële weerslag
Er wordt door de gemeente een budget voorzien voor 250 waardebonnen van 25 euro (6.250 euro)
waarmee de winnaars achteraf aankopen kunnen doen bij alle deelnemende handelaars.
De hoofdprijs bestaat uit 25 waardebonnen van 25 euro (625 euro), de tweede prijs bestaat uit 10
waardebonnen van 25 euro, de derde prijs bestaat uit 5 waardebonnen van 25 euro en alle andere prijzen
bestaan uit 210 aparte waardebonnen van 25 euro die zullen verloot worden per aparte trekkingen.
Geen enkele prijs kan worden ingeruild tegen hun waarde in contant geld.
Besluit:
Artikel 1 : Het reglement horeca en middenstandsactie zoals gevoegd in bijlage wordt goedgekeurd.
Art. 2: Deze beslissing wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de volgende gemeenteraad.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
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