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Mondelinge vraag van de h. Wyngaard: Tombola ter gelegenheid van de receptie van het gemeenteperso-
neel. 

 
De h. Wyngaard wil graag terugkomen op de tombola tijdens de receptie van het gemeenteperso-

neel. Verschillende prijzen worden blijkbaar aangeboden door handelaars. Aangezien de gemeente beslissin-
gen ed. neemt die een invloed hebben op burgers, en dus ook op handelaars, lijkt het voor deze handelaars 
meer een "verplichting" om een prijs te schenken om te vermijden dat een weigering slecht onthaald zou 
kunnen worden. 

De h. Wyngaard is niet tegen deze originele tombola en stelt voor dat de gemeente een jaarlijks bud-
get voorziet om bij lokale handelaars tombolaprijzen aan te kopen. Hij vraagt de mening van het college 
hierover. 

Eén van de prijzen was bovendien 1 verlofdag. Is dit in overeenstemming met de sociale en fiscale 
wetgeving, het arbeidsreglement en het personeelsstatuut? 

 
Schepen Dilliès antwoordt dat de tombola sinds 2012 georganiseerd wordt. Tijdens het eerste jaar 

was er een budget van € 90 voorzien voor tombolaprijzen. Het college wou de tombola uitbreiden met meer 
prijzen, vrijwillig geschonken door handelaars, en voorziet momenteel € 1.000. Er is uiteraard geen enkele 
verplichting voor de handelaars. Het bestuur stuurt een voorstel naar de voorzitter van de handelsvereniging 
met meer uitleg over deze tombola. Zowel voor het bestuur als de handelaars zijn er voordelen: de ge-
meente spaart € 1.000 uit en de handelaars krijgen gratis reclame. De gemeente doet echter geen beroep op 
ondernemingen zoals JC Decaux of Clear Channel omwille van eventuele belangenconflicten. In realiteit dient 
deze tombola gezien te worden binnen het kader van de goede contacten en vertrouwensbanden die met de 
handelaars ontwikkeld werden. 

 
Schepen Cools antwoordt dat de toekenning van 1 verlofdag een eenvoudige dienstvrijstelling is die 

voldoet aan de bovenvermelde reglementen. Deze verlofdag was een suggestie van de gemeentesecretaris 
en het college heeft dit aanvaard. 

 
De h. Wyngaard is niet overtuigd door het antwoord van schepen Dilliès omdat het probleem op zich 

blijft bestaan. Hij is eveneens sceptisch over het feit dat er zomaar een dienstvrijstelling via loting wordt 
weggegeven. 

 
Schepen Dilliès antwoordt hierop dat de gemeente dan een overheidsopdracht voor deze tombola 

uit zou moeten schrijven, maar dit brengt veel werk met zich mee, terwijl we nu gewoon de handelaars een 
voorstel sturen, zonder meer. 


