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Openbare vergadering

Reglement financiële tussenkomst corohakosten voor ondernemingen en
verenigingen
De gemeenteraad

Feiten en context
Het zijn financieel zware tijden voor heel wat ondernemers, dus wil het gemeentebestuur van
De Pinte de ondernemers een hart onder de riem steken om deze moeilijke periode door te
komen.
Het gemeentebestuur wil ondernemers ondersteunen door deels de onvoorziene bijkomende
kosten ten gevolge van de Coronacrisis terug te betalen aan hen.

Hogere regelgeving

.

Decreet over het lokaal bestuur en latere wijzigingen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

Artikel 1. Doel
Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten en onder de bij dit reglement
gestelde voorwaarden verleent het gemeentebestuur een éénmalige premie aan lokale
ondernemingen en verenigingen voor het corona-proof maken van hun activiteiten.

Artikel 2. Definities

.
.
.
.

Premie: de terugbetaling van een deel of het geheel van de gemaakte kosten voor
aankoop en/of installatie van middelen voor het corona-proof maken van de
onderneming,
Onderneming: een zelfstandige of rechtspersoon die een activiteit met winstgevend
oogmerk uitoefent.
Vereniging: een vereniging die aangesloten is bij een gemeentelijk adviesorgaan, of
een organisatie die een door het College goedgekeurde activiteit organiseert die
openstaat voor inwoners van De Pinte-Zevergem
Fysiek uitbati¡gspuntr een winkel, kabinet, restaurant of een ander publiek
toegankelijke fysieke inrichting.

Art. 3. Atgemene voorwaarden
Voor ondernemÍngen
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1.
2.

De onderneming is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten
(bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
De onderneming heeft minstens één uitbating met vestigingsnummer op het
grondgebied van De Pinte (ingeschreven op KBO)

Voor verenigingen

1.

De vereniging is aangesloten bij een gemeentelijk adviesorgaan en/of staat in voor de
organisatie van een door het College goedgekeurde activiteit die openstaat voor
inwoners van De Pinte-Zevergem.

De premie wordt éénmalig toegekend nadat de aanvrager het bewijs heeft voorgelegd van de
gemaakte kosten (aan de hand van facturen) en na aanvaarding van de kosten door het
college van burgemeester en schepenen.

Artikel 4. Omschrijving van de betoelaagde uitgaven
Voor de toepassing van het reglement worden volgende kosten aanvaard:
. Aankoop van plexischermen
. Aankoop van handgel / handzeep
. Aankoop van mondmaskers
. Aankoopvan beschermhandschoenen
. Aankoop van ontsmettihgsmiddel
. Aankoop van signalisatie (vloerstickers, ...)
. Andere kosten (op voorwaarde dat de aanvrager aantoont dat deze kosten gemaakt
werden voor het corona-proof maken van de onderneming)

Artikel 5. Bedrag van de premie
Voor ondernemingen
Het premiebedrag wordt berekend op basis van de bedragen (excl. BTW) die bewezen worden
door middel van gedetailleerde facturen. De premie bedraagt maximum 250 euro,

Voor verenigingen
Het premiebedrag wordt berekend op basis van de bedragen (incl. BTW) die bewezen worden
door middel van gedetailleerde facturen. De premie bedraagt maximum 500 euro voor
verenigingen die op regelmatige basis (2 of meer activiteiten per maand) organiseren of
maximum 250 euro voor verenigingen die slechts sporadisch een activiteit organiseren
(minder dan 2 per maand).

Artikel 6. Aanvraagprocedure
De aanvraag moet ingediend worden bij het gemeentebestuur. Het voorgeschreven
aanvraagformulier moet gebruikt worden. De termijn waarbinnen de aanvragen kunnen
ingediend worden, wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen bij wijze
van uitvoeringsmaatregel.

Bij het aanvraagformulier moeten gedetailleerde facturen met betrekking tot de kosten
gevoegd worden. De facturen moeten opgemaakt zijn op naam van de onderneming of op
naam van de vereniging. qp deze factuur staat duidelijk vermeld over welk product (merk,
type) en over welke hoeveelheden het gaat en op welke datum de goederen zijn aangekocht.
Facturen met een factuurdatum voor 15 maart 2020 worden niet aanvaard. Facturen die
reeds aanleiding hebben gegeven tot een andere subsidie worden niet aanvaard.

Indien het aanvraagformulier onvolledig is, wordt de aanvraag door de administratie
onontvankelijk verklaard, De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 7. Controle en betwisting
De aanvrager geeft toelating aan eãn bevoegde gemeentelijke ambtenaar om de toepassing
van dit reglement ter plaatse te controleren. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht
voor om de subsidieaanvraag te weigeren indien de aanvraag niet in overeenstemming is met
de voorwaarden gesteld in dit reglement.

Artikel 8. Uitbetaling
De uitbetaling van deze premie zal gebeuren op het daartoe te voorziene krediet in het
budget.

Artikel 9. Uitvoering reglement
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Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
reglement. Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden zonder
verhaal beslecht door het College van Burgemeester en Schepenen.

AÉikel 10. Inwerkingtreding

Onderhavig reglement treedt in werking'vanaf 10 juli 2O2O en heeft uitwerking tot en met 15
maart 2021.

Artikel 11.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur
Namens de gemeenteraad

get. Veerle Goethals
Algemeen directeur

get. Kathleen Ghyselinck
Voorzitter gemeenteraad
Voor gelijkvormig afschrift
De Pinte, 07/O712020

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Vin
n Peteghem
Wd. voorzitter gemeenteraad
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