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Voorbeeld uit de notulen van de gemeenteraad

Zitting van dinsdag 25 augustus 2020

A

Bouwen en wonen
Lokale economie

O. Gemeenteliik subsidiereglement voor tijdelijk ver,gunde overdekte terrassen
van horecazaken omwille de coronacrisis

Motivering

Om de uitbraakvan COVID-19 (coronavirus) in te dijken zijn erfederaal en provinciaal
maatregelen van toepassing. Deze coronacrisis treft onze maatschappij en mensen maar ook de
lokale economie in onze gemeente. Enerzijds hadden we graag de timing van'de 12 Werkenl
gevolgd maar anderzijds zijn hierin een aantal zaken precair te noemen waardoor het zinvol is om
deze subsidie als maatregel te nemen. Het is de doelstelling om ook horecazaken in onze gemeente
te ondersteunen en letterlijk meer ruimte te geven in deze coronatijd. Eén van de uitgewerkte
steunmaatregelen om de in Willebroek vergunde horeca-inrichtingen, met als hoofdactiviteit
restaurant en café, te helpen in deze moeilijke periode is de mogelijkheid om tijdelijke overkapte
terrasconstructies te vergunnen waar het kan. Het gemeentebestuur wil, door het toekennen van
een subsidie, de horeca die uitgebaat wordt op haar grondgebied ondersteuning bieden, meer
bepaald voor de vergunde horeca-inrichtingen met als hoofdactiviteit restaurant en/of café, de
mogelijkheid aanbieden een veilig concept van overkapte terrasconstructie te realiseren. En is het
opportuun om op dit moment deze ondersteunende/stimulerende subsidiemaatregel te nemen.

Voorgeschiedenis

Sinds half maart is onze maatschappij en onze lokale economie in de greep van COVID-19. De
coronatijd heeft ook de Willebroekse horecazaken in moeilijke tijden gebracht, zelfs moeten sluiten
tot en met 7 juni 2020. De Nationale Veiligheídsraad besliste op 3 juni 2020 dat de horeca vanaf
maandag 8 juni terug mag openen mits enkele voorwaarden. In het ministerieel Besluit van 5 juni
worden onder meer volgende voorwaarden vooropgesteld: terrassen en openbare ruimten worden
georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en mét
respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden; ...
Het gemeentebestuur heeft met tijdelijke (corona)terrasvergunningen toezeggingen gedaan aan de
horeca-inrichtingen zodat tijdelijk de openbare ruimte, mits vergunning en wáar tret kan, mag
íngenomen worden als terras om de kans te geven tijdelijk uit te breidèn en minstens evenveel
bezoekers te kunnen ontvangeri als voor de coronacrisis. Met vergunningen voor overdekte
terrasconstructies op de'coronaterrassen'krijgen vergunde restaurants en cafés de mogelijkheid
tijdelijk uit te breiden of te spreiden, mits vergunning en waar het kan.

Feiten en context

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis met de zeer snelle verspreiding van COVID-19
(coronavirus) werd sinds 13 maart 2O2Oin ministeriele besluiten beslist om dringende maatregelen
te nemen, die ondertussen verstrengd en opnieuw versoepeld werden, en weer verstrengd bij ãen
tweede golf, zelfs op provinciaal niveau door de gouverneur. De maatregelen werden gefroffen om
de verspreiding van de besmettingen tegen te gaan, dit ter bescherming van de openbare
gezondheid. Deze maatregelen beogen de bescherming vãn de gezondheid van iedereen in ons
land, momenteel zelfs strikter in de provincie Antwerpen. De prioritaire doelstelling van deze
maatregelen is de bescherming van de volksgezondheid. Door de coronacrisis zijn-ook horecazaken
door de overheid verplicht om de deuren te sluiten. De heropening was pas op 8 juni 2020 een feit,
doch onder strikte voorwaarden. De gouverneur van de provincie Àntwerpen Cathy Berx legde
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eveneens strikte voorwaarden op aan horeca-inrichtingen in haar besluit van 29 juli 2020 en latere
wijzigingen.

De definitie en voorwaarden voor een tijdelijk vergunde overdekte terrasconstructie is van
belang om veiligheidsredenen. De homologatie van een veilig overkapt terrasconcept begint met
kennis van zaken waarbij de overkapte terrasconstructie door een professioneel en ervaren
verhuurder/bouwer naar keuze van de horecazaak moet geinstalleerd worden. De gehele
terrasconstructie zal gehomologeerd genoemd worden als deze door de bouwer geattesteerd is
inzake stabiliteit, brandveiligheid, inclusief conform is aan de uitgereikte coronaterras-vergunning
en de overkapping.

Het voorzien van een impulssubsidie die Willebroekse horecazaken oproept om tijdens dçze
moeilijke periode extra initiatieven te creëren en hun overlevingskansen kunnen ondersteunen.
M.a.w. een corona-subsidie wordt gegeven aan een horeca-inrichting, met als hoofdactiviteit
restaurant en/of café, vergund en gevestigd in Willebroek en beschikt over een tijdelijke
vergunning voor een coronaterras en de gehomologeerde overkapte terrasconstructie. Deze
constructie kan voor een maximum periode van 120 dagen geplaatst worden om redenen van
omgevingswetgeving (vervat in de tijdelijke vergunning). De subsidie wordt berekend aan de hand
van een factuur (huur) van een professioneel bouwer van de overkapte constructie met een
maximum periode van 4 x 30 dagen (cfr. de geldende regelgeving inzake
omgevingsvergunningen). De maximum 120 dagen worden gesubsidieerd aan 0,60€/m2/dag zoals
de huurprijs op de factuur weergeeft en met een maximum van het factuurbedrag (exclusief de
BTW).

Juridische grond

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Decreet lokaal bestuur 22 december 2oL7;
Gelet op het meerjarenplan2O2O-2025, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2O2O;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
Gelet op de collegebeslissingen inzake de vergunningen voor tijdelijke coronaterrassen en de
tijdelijke vergunningen voor de gehomologeerde overkapte terrasconstructies; en de regelgeving
inzake omgevingsvergunni ngen ;
Gelet op de gemeenschappelijk Algemene Bestuurlijke Politieverordening gemeente Willebroek,
gemeenteraad van 16 december 2OL4 en latere wijzigingen;
Gelet op het terrassenreglement bij gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2OI3;
Gelet op het ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
en latere wijzigingen;

Adviezen - argumenten

De subsidiemogelijkheid werd afgetoetst bij de handelsvereniging Willebroek Winkelhart en UNIZO
afdeling Willebroek en kon op positieve reacties rekenen.
De oproep van UNIZO Vlaanderen om zelfstandige ondernemers, inclusief horeca, bij te staan en
waar kan initiatieven te ondernemen om hen door deze moeilijke periode te helpen. Onze
gemeente volgt het pad zoals andere steden en gemeenten dit ook doen; evenals van de Vlaamse
overheid die ook een hele reeks steunmaatregelen heeft uitgewerkt. De lokale ondernemers in de
horeca zijn ernstig getroffen en lijden ernstige schade door de strenge coronamaatregelen van de
hogere overheid die een ernstige impact hebben op het dagelijks doen en laten van mensen en op
het economische leven.

Financiële gevolgen & communicatie

De gemeente voorziet een minimum noodfonds van één miljoen euro in tde 12 werken van
Willebroek', hiervan is er ook een deel te voorzien in het ondersteunen van de lokale economie
(inclusief horeca). De raad dient hiervoorte beslissen om deze uitgave te voorzien in de
aanpassing van het meerjarenplan in 2020.

Besluit:
De gemeenteraad besluit goedkeuring te geven aan het hierna vermelde reglement inzake de
ondersteunende maatregel via een subsidie van de kostprijs voor de huur van een gehomologeerde
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overkapte terrasconstructie voor vergunde coronaterrassen in de Willebroekse horeca. Binnen het
bedoelde budget van 'de 12 werken van Willebroek'en binnen het door de gemeenteraad
goedgekeurde meerjarenplan met op het budget staande kredieten, waar nodig door aanpassing
van de meerjarenplanning 2020.

HOOFDSTUK I. ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
Dit reglement heeft de doelstelling om horecazaken in onze gemeente te ondersteunen en letterlijk
meer ruimte te geven in deze coronatijd. Het gemeentebestuur heeft toezeggingen gedaan zodat
tijdelijk openbare ruimte, mits vergunning, mag ingenomen worden als terras om de kans te geven
minstens evenveel bezoekers te kunnen ontvangen als voor de coronacrisis. Het project van
uitbreiding met tijdelijke coronaterrassen werd aangevuld met de mogelijkheid van een tijdelijk
overkapte terrasvergunning voor vergunde restaurants en cafés, ook voor horecazaken die (nog)
geen vergund terras hebben. Eén van de uitgewerkte steunmaatregelen om de horeca te helpen in
deze moeilijke periode is de mogelijkheid om tijdelijke overkapte constructies te vergunnen waar
het kan.
Het gemeentebestuur wil door het toekennen van deze subsidiemaatregel de vergunde horeca-
inrichtingen met als hoofdactiviteit restaurant en/of café, die uitgebaat wordt op haar grondgebied,
stimuleren en ondersteuning bieden én de mogelijkheid aanbieden een veilig en gehomologeerd
concept van overkapte terrasconstructie te realiseren.

Artikel 2
Oe subsid¡e heeft enkel de bedoeling een tijdelijk vergunde overkapte constructie van een corona-
terras te subsidiëren en wordt uitgekeerd aan de horeca-inrichting die vergund is als
restaurant enlol café met vestigingsplaats te Willebroek.

Artikel 3
Ondei een gehomologeerd concept van overkapte terrasconstructie wordt verstaan: elke door een
professionele en gespecialiseerde onderneming géattesteerde overkapping, die aan alle
veiligheidsvoorschriften inzake stabiliteit en brandveiligheid voldoet, waarbij risico's voor de
gebruiker zoveel mogelijk uitgesloten worden. Zowel de overkapte terrasconstructie als het
coronaterras dienen te voldoen aan de voorwaarden van de uitgereikte vergunningen.

Artikel 4
De subsidie kan maximum toegestaan worden voor 120 dagen per kalenderjaar (cfr. de geldende
regelgeving inzake omgevingsvergunningen) en de einddatum van de verleende vergunningen. De
subsidiëring wordt begrensd op 0,60 euro per dag per m2 van het vergunde terras én met als
absolute maximum het bedrag van de door de horeca-inrichting betaalde factuur voor de
overkappi ng, exclusief BTW.

HOOFDSTUK II. PROCEDURE

Artikel 5
De noodzakelijke (tijdelijke) vergunningen en de eenmalige corona-subsidie voor een tijdelijk
overkapte terrasconstructie dienen te worden aangevraagd bij de daartoe bestemde dienst lokale
economie van het gemeentebestuur van Willebroek, Pastorijstraat 1.

Artikel 6
De subsidie kan aangevraagd worden volgens onderstaande procedure:
- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de horeca uitbater op het daartoe bestemde formulier

ingediend bij de gemeente Willebroek, dienst lokale economie.
- Bij het dossier dient de factuur voor de huur van de gehomologeerde overkapping bijgevoegd

te worden samen met het betaalbewijs.
- De aanvraag dient te gebeuren ten laatste op de vervaldag van de verleende vergunning van

de gehomologeerde overkapte terrasconstructie. De aanvraag is pas ontvankelijk als alle
dossierstukken vóór deze datum ingediend werden.
- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren binnen de 2 maanden na de indiening van het

subsidiedossier.

Artikel 7
Na advies van de betrokken gemeentelijke diensten zullen niet voorziene gevallen door het college
van burgemeester en schepenen beoordeeld worden.

Artikel I
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De uitbaters van de horecazaken verbinden zich ertoe alle door de bestuurlijke overheden
opgelegde coronamaatregelen en protocollen strikt toe te passen.

Artikel 9
f r zat geen uitbetaling gebeuren van de subsidies aan ondernemingen die in ontbinding zijn of die
ontbônden zijn. De uitbaters mogen om recht te hebben op de subsidie geen veroordelingen .

opgelopen hebben (coronaovertredingen, geen vervallen schuld aan de gemeente, ...).

Artikel 1O
De Horeca-inrichting kan en mag geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere
gemeentelijke of andere kanalen. Ten onrechte uitgekeerde subsidies worden steeds door het
gemeentebestuu r teru ggevorderd.

HOOFDSTUK III. INWERKINGTREDING EN DUURTI]D

Artikel 11
Dit besluit treedt in werking na de goedkeuring voor de gemeenteraad en de publicatie op de
gemeentelijke website.

Artikel 12
Dit subsidiereglement loopt tot en met 31 december 2027
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Jeroen De Jonghe, N-VA fractie, en de
heer Gert Boey, CD&v fractie, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur,

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener)

Bouwen en wonen

Lokale econom¡e

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR TIJDELIJK VERGUNDE OVERDEKTE
TERRASSEN VAN HORECAZAKEN OMWILLE DE CORONACRISIS.

Motivering

Om de uitbraak van COVID-19 (coronavirus) in te dijken zijn erfederaal en provinciaal maatregelen van
toepassing. Deze coronacrisis treft onze maatschappij en mensen maar ook de lokale economie in onze
gemeente. Enerzijds hadden we graag de timing van 'de 12 Werken'gevolgd maar anderzijds zijn híerin
een aantal zaken precair te noemen waardoor het zinvol is om deze subsidie als maatregel te nemen. Het
is de doelstelling om ook horecazaken in onze gemeente te ondersteunen en letterlijk meer ruimte te

I geven in deze coronatijd. Eén van de uitgewerkte steunmaatregelen om de in Willebroek vergunde' horeca-inrichtingen, met als hoofdactiviteit restaurant en café, te helpen in deze moeilijke periode is de
mogelijkheid om tijdelijke overkapte terrasconstructies te vergunnen waar het kan. Het gemeentebestuur
wil, door het toekennen van een subsidie, de horeca die uitgebaat wordt op haar grondgebied
ondersteuning bieden, meer bepaald voor de vergunde horeca-inrichtingen met als hoofdactiviteit
restaurant en/of café, de mogelijkheid aanbieden een veilig concept van overkapte terrasconstructie te
realiseren. En is het opportuun om op dit moment deze ondèrsteunende/stimulerende subsidiemaatregel
te nemen.

Voorgeschiedenis
Sinds half maart is onze maatschappij en onze lokale economie in de greep van COVID-19. De coronatijd
heeft ook de Willebroekse horecazaken in moeilijke tijden gebracht, zelfs moeten sluiten tot en met 7 juni
2020. De Nationale Veiligheidsraad besliste op 3 juni 2020 dat de horeca vanaf maandag 8 juni terug
mag openen mits enkele voorwaarden.. In het ministerieel Besluit van 5 juni worden onder meer volgende
voorwaarden vooropgesteld: terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de
voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die
binnen gelden; ...

Het gemeentebestuur heeft met tijdelijke (corona)terrasvergunningen toezeggingen gedaan aan de
horeca-inrichtingen zodat tijdelijk de openbare ruimte, mits vergunning en waar het kan, mag ingenomen
worden als terras om de kans te geven tijdelijk uit te breiden en minstens evenveel bezoekers te kunnen

ì ontvangen als voor de coronacrisis. Met vergunningen voor overdekte terrasconstructies op de/ 'coronaterrassen' krijgen vergunde restaurants en cafés de mogelijkheid tijdelijk uit te breiden of te
spreiden, mits vergunning en waar het kan.

Feiten en context
Naar aanleiding van de gezondheidscrisis met de zeer snelle verspreiding van COVID-19 (coronavirus)
werd sinds 13 maart 2O2O in ministeriele besluiten beslist om dringende maatregelen te nemen, die
ondertussen verstrengd en opnieuw versoepeld werden, en weer verstrengd bij een tweede golf, zelis op
provinciaal niveau door de gouverneur. De maatregelen werden getroffen om de verspreiding van de
besmettingen tegen te gaan, dit ter bescherming van de openbare gezondheid. Deze maatregelen beogen
de bescherming van de gezondheid van iedereen in ons land, momenteel zelfs strikter in de provincie
Antwerpen. De prioritaire doelstelling van deze maatregelen is de bescherming van de volksgezondheid.
Door de coronacrisis zijn ook horecazaken door de overheid verplicht om de deuren te sluiten. De
heropening was pas op B juni 2020 een feit, doch onder strikte voorwaarden. De gouverneur van de
provincie Antwerpen Cathy Berx legde eveneens strikte voorwaarden op aan horeca-inrichtingen in haar
besluit van 29 juli 2020 en latere wijzigingen.

De definitie en voorwaarden voor een tijdelijk vergunde overdekte terrasconstructie is van belang om
veiligheidsredenen. De homologatie van een veilig overkapt terrasconcept begint met kennis van zaken
waarbij de overkapte terrasconstructie door een professioneel en ervaren verhuurder/bouwer naar. keuze
van de horecazaak moet geïnstalleerd worden. De gehele terrasconstructie zal gehomologeerd genoernd
worden als deze door de bouwer geattesteerd is inzake stabiliteit, brandveiligñeid, inclulief cõnform is
aan de uitgereikte coronaterras-vergunning en de overkapping.



Het voorzien van een impulssubsidie die Willebroekse horecazaken oproept om tijdens deze moeilijke
periode extra initiatieven te creëren en hun overlevingskansen kunnen ondersteunen. M.a.w. een corona-
subsidie wordt gegeven aan een horeca-inrichting, met als hoofdactiviteit restaurant en/of café, vergund
en gevestigd in Willebroek en beschikt over een tijdelijke vergunning voor een coronaterras en de
gehomologeerde overkapte terrasconstructie. Deze constructie kan voor een maximum periode van 120

ãagen geplaatst worden om redenen van omgevingswetgeving (vervat in de tijdelijke vergunning). De

subsidie wordt berekend aan de hand van een factuur (huur) van een professioneel bouwer van de

overkapte constructie met een maximum periode van 4 x 30 dagen (cfr. de geldende regelgeving inzake
omgevingsvergunningen). De maximum 120 dagen worden gesubsidieerd aan 0,60€/m?/dag zoals de

huurprijs op de factuur weergeeft en met een maximum van het factuurbedrag (exclusief de BTW).

Juridische grond
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel42; Decreet lokaal bestuur 22 december 2077;
Gelet op het meerjarenplan2O20-2025, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2020;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Gelet op de collegebeslissingen inzake de vergunningen voor tijdelijke coronaterrassen en de tijdelijke
vergunningen voor de gehomologeerde overkapte terrasconstructies; en de regelgeving inzake
omgevingsvergunni ngen ;

Gelet op de gemeenschappelijk Algemene Bestuurlijke Politieverordening gemeente Willebroek,
gemeenteraad van 16 decernber 2014 en latere wijzigingen;
Cetet op het terrassenreglement bij gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2OL3;
Gelet op het ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en

latere wijzigingen;

Financiële gevolgen
De gemeente voorziet een minimum noodfonds van één miljoen euro in 'de 12 werken van Willebroek',
hiervan is er ook een deel te voorzien in het ondersteunen van de lokale eçonomie (inclusief horeca). De

raad dient hiervoor te beslissen om deze uitgave te voorzie¡ in de aanpassing van het meerjarenplan in

2020.

Adviezen
De subsidiemogelijkheid werd afgetoetst bij de handelsvereniging Willebroek Winkelhart en UNIZO
afdeling Willebroek en kon op positieve reacties rekenen.
Oe opróep van UNIZO Vlaanderen om zelfstandige ondernemers, inclusief horeca, bij te staan en waar
kan initiatieven te ondernemen om hen door deze moeilijke periode te helpen. Qnze gemeente volgt het
pad zoals andere steden en gemeenten dit ook doen, evenals van de Vlaamse overheid die ook een hele
reeks steunmaatregelen heeft uitgewerkt. De lokale ondernemers in de horeca zijn ernstig getroffen en

lijden ernstige schade door de strenge coronamaatregelen van de hogere overheid die een ernstige impact
hebben op het dagelijks doen en laten van mensen en op het economische leven.

Besluit:
De gemeenteraad besluit goedkeuring te geven aan het hierna vermelde reglement inzake de

ondersteunende maatregel via een subsidie van de kostprijs voor de huur van een gehomologeerde
overkapte terrasconstructie voor vergunde coronaterrassen in de Willebroekse horeca. Binnen het
bedoelde budget van 'de 12 werken van Willebroek'en binnen het door de gemeenteraad goedgekeurde
meerjarenplan met op het budget staande kredieten, waar nodig door aanpassing van de

meerJarenplanning 2020.

HOOFDSTUK I. ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
Dit reglement heeft de doelstelling om horecazaken in onze gemeente te ondersteunen en letterlijk meer
ruimte te geven in deze coronatijd. Het gemeentebestuur heeft toezeggingen gedaan zodat tijdelijk
openbare ruimte, mits vergunning, mag ingenomen worden als terras om de kans te geven minstens
evenveel bezoekers te kunnen ontvangen als voor de coronacrisis. Het project van uitbreiding met
tijdelijke coronaterrassen werd aangevuld met de mogelijkheid van een tijdelijk overkapte
terrasvergunning voor vergunde restaurants en cafés, ook voor horecazaken die (nog) geen vergund
terras hebben. Eén van de uitgewerkte steunmaatregelen om de horeca te helpen in deze moeilijke
periode is de mogelijkheid om tijdelijke overkapte constructies te vergunnen waar het kan.

Het gemeentebestuur wil door het toekennen van deze subsidiemaatregel de vergunde horeca-
inrichtingen met als hoofdactiviteit restaurant en/of café, die uitgebaat wordt op haar grondgebied,
stimuleren en ondersteuning bieden én de mogelijkheid aanbieden een veilig en gehomologeerd concept
van overkapte terrasconstructie te realiseren.



Artikel 2
De subsidie heeft enkel de bedoeling een tijdelijk vergunde overkapte constructie van een corona-terras
te subsidiëren en wordt uitgekeerd aan de horeca-inrichting die vergund is als restaurant en/of
café met vestigingsplaats te Willebroek.

Artikel 3
Onder een gehomologeerd concept van overkapte terrasconstructie wordt verstaan: elke door een
professionele en gespecialiseerde onderneming geattesteerde overkapping, die aan alle
veiligheidsvoorschriften inzake stabiliteit en brandveiligheid voldoet, waarbij risico's voor de gebruiker
zoveel mogelijk uitgesloten worden. Zowel de overkapte terrasconstructie als het coronaterras dienen te
voldoen aan de voorwaarden van de uitgereikte vergunningen.

Artikel 4
De subsidie kan maximum toegestaan worden voor 120 dagen per kalenderjaar (cfr. de geldende
regelgeving inzake omgevingsvergunningen) en de einddatum van de verleende vergunningen. De
subsidiëring wordt begrensd op 0,60 euro per dag per m2 van het vergunde terras én met als absolute
maximum het bedrag van de door de horeca-inrichting betaalde factuur voor de overkapping, exclusief
BTW.

HOOFDSTUK II. PROCEDURE

Artikel 5
De noodzakelijke (tijdelijke) vergunningen en de eenmalige corona-subsidie voor een tijdelijk overkapte
terrasconstructie dienen te worden aangevraagd bij de daartoe bestemde dienst lokale economie van het
gemeentebestuur van Willebroek, Pastorijstraat 1.

Artikel 6
De subsidie kan aangevraagd worden volgens onderstaande procedure:

- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de horeca uitbater op het daartoe bestemde formulier
ingediend bij de gemeente Willebroek, dienst lokale economie.

- Bij het dossier dient de factuur voor de huur van de gehomologeerde overkapping bijgevoegd te
worden samen met het betaalbewijs.

- De aanvraag dient te gebeuren ten laatste op de vervaldag van de verleende vergunning van de
gehomologeerde overkapte terrasconstructie. De aanvraag is pas ontvankelijk als alle
dossierstukken vóór deze datum ingediend werden.

- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren binnen de 2 maanden na de indiening van het
su bsidiedossier.

Artikel 7
Na advies van de betrokken gemeentelijke diensten zullen niet voorziene gevallen door het college van
burgemeester en schepenen beoordeeld worden.

Artikel 8
De uitbaters van de horecazaken verbinden zich ertoe alle door de bestuurlijke overheden opgelegde
coronamaatregelen en protocollen strikt toe te passen.

Artikel 9
Er zal geen uitbetaling gebeuren van de subsidies aan ondernemingen die in ontbinding zijn of die
ontbonden zijn. De uitbaters mogen om recht te hebben op de subsidie geen veroordelingen opgelopen
hebben (coronaovertredingen, geen vervallen schuld aan de gemeente, ...).

Artikel 1O
De Horeca-inrichting kan en mag geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke
of andere kanalen. Ten onrechte uitgekeerde subsidies worden steeds door het gemeentebestuur
teruggevorderd.

HOOFDSTUK III. INWERKINGTREDING EN DUURTIJD

Artikel 11
Dit beSluit treedt in werking na de goedkeuring voor de gemeenteraad en de publicatie op de
gemeentelijke website.

Artikel 12
Dit subsidiereglement loopt tot en met 31 december 2O2L





Bouwen en wonen

Lokale economie

75. Gemeentelijk subsidiereglement voor tijdelijk vergunde overdekte terrassen
van horecazaken omwille de coronacrisis

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Jeroen De Jonghe, N-VA fractie, en
de heer Gert Boey, CD&V fractie, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal
bestuur.

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener)

Motivering

Om de uitbraak van COVID-19 (coronavirus) in te dijken zijn er federaal en provinciaal
maatregelen van toepassing. Deze coronacrisis treft onze maatschappij en mensen maar ook de
lokale economie in onze gemeente. Enerzijds hadden we graag de timing van'de 12 Werken'
gevolgd maar anderzijds zijn hierin een aantal zaken precair te noemen waardoor het zinvol is om
deze subsidie als maatregel te nemen. Het is de doelstelling om ook horecazaken in onze gemeente
te ondersteunen en letterlijk meer ruimte te geven in deze coronatijd. Eén van de uitgewerkte
steunmaatregelen om de in Willebroek vergunde horeca-inrichtingen, met als hoofdactiviteit
restaurant en café, te helpen in deze moeilijke periode is de mogelijkheid om tijdelijke overkapte
terrasconstructies te vergunnen waar het kan. Het gemeentebestuur wil, door het toekennen van
een subsidie, de horeca die uitgebaat wordt op haar grondgebied ondersteuning bieden, meer
bepaald voor de vergunde horeca-inrichtingen met als hoofdactiviteit restaurant en/of café, de
mogelijkheid aanbieden een veilig concept van overkapte terrasconstructie te realiseren. En is het
opportuun om op dit moment deze ondersteunende/stimulerende subsidiemaatregel te nemen.

Voorgeschiedenis

Sinds half maart is onze maatschappij en onze lokale economie in de greep van COVID-19. De
coronatijd heeft ook de Willeibroekse horecazaken in moeilijke tijden gebracht, zelfs moeten sluiten
tot en met 7 juni 2020. De Nationale Veiligheidsraad besliste op 3 juni 2020 dat de horeca vanaf
maandag 8 juni terug mag openen mits enkele voorwaarden. In het ministerieel Besluit van 5 juni
worden onder meer volgende voorwaarden vooropgesteld: terrassen en openbare ruimten worden
georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met
respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden; ...
Het gemeentebestuur heeft met tijdelijke (corona)terrasvergunningen toezeggingen gedaan aan de
horeca-inrichtingen zodat tijdelijk de openbare ruimte, mits vergunning en waar het kan, mag
ingenomen worden als terras om de kans te geven tijdelijk uit te breiden en minstens evenveel
bezoekers te kunnen ontvangen als voor de coronacrisis. Met vergunningen voor overdekte
terrasconstructies op de'coronaterrassen'krijgen vergunde restaurants en cafés de mogelijkheid
tijdelijk uit te breiden of te spreiden, mits vergunning en waar het kan.

Feiten en context

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis met de zeer snelle verspreiding van COVID-19
(coronavirus) werd sinds 13 maart 2020 in ministeriele besluiten beslist om dringende maatregelen
te nemen, die ondertussen verstrengd en opnieuw versoepeld werden, en weer verstrengd bij een
tweede golf, zelfs op provinciaal niveau door de gouverneur. De maatregelen werden getroften om
de verspreiding van de besmettingen tegen te gaan. dit ter bescherming van de openbare
gezondheid. Deze maatregelen beogen de bescherming van de gezondheid van iedereen in ons
land, momenteel zelfs strikter in de provincie Antwerpen. De prioritaire doelstelling van deze
maatregelen is de bescherming van de volksgezondheid. Door de coronacrisis zijn ook horecazaken
door de overheid verplicht om de deuren te sluiten. De heropening was pas op 8 juni 2020 een feit,
doch onder strikte voorwaarden. De gouverneur van de provincie Antwerpen Cathy Berx legde
eveneens strikte voorwaarden op aan horeca-inrichtingen in haar besluit van 29 juli 2020 en latere
wijzigingen.
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De definitie en voorwaarden voor een tíjdelijk vergunde overdekte terrasconstructie is van
belang om veiligheidsredenen. De homologatie van een veilig overkapt terrasconcept begint met
kennis van zaken waarbij de overkapte terrasconstructie door een professioneel en ervaren
verhuurder/bouwer naar keuze van de horecazaak moet geïnstalleerd worden. De gehele
terrasconstructie zal gehomologeerd genoemd worden als deze door de bouwer geattesteerd is
inzake stabiliteit, brandveiligheid, inclusief conform is aan de uitgereikte coronaterras-vergunning
en de overkapping.

Het voorzien van een impulssubsidie die Willebroekse horecazakeir oproept om tijdens deze
moeilijke periode extra initiatieven te creëren en hun overlevingskansen kunnen ondersteunen.
M.a.w. een corona-subsidie wordt gegeven aan een horeca-inrichting, met als hoofdactiviteit
restaurant en/of café, vergund en gevestigd in Willebroek en beschikt over een tijdelijke
vergunning voor een coronaterras en de gehomologeerde overkapte terrasconstructie. Deze
constructie kan voor een maximum periode van 120 dagen geplaatst worden om redenen van
omgevingswetgeving (vervat in de tijdelijke vergunning). De subsidie wordt berekend aan de hand
van een factuur (huur) van een professioneel bouwer van de overkapte constructie met een
maximum periode van 4 x 30 dagen (cfr. de geldende regelgeving inzake
omgevingsvergunningen). De maximum 120 dagen worden gesubsidieerd aan O,6O€/mz/dag zoals
de huurprijs op de factuur weergeeft en met een maximum van het factuurbedrag (exclusief de
BTW).

Juridische grond

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Decreet lokaal bestuur 22 december2OtT;
Gelet op het meerjarenplan2O2O-2025, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 dècember 2O2O;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
Gelet op de collegebeslissingen inzake de vergunningen voor tijdelijke coronaterrassen en de
tijdelijke vergunningen voor de gehomologeerde overkapte terrasconstructies; en de regelgeving
inzake omgevingsvergunni ngen ;
Gelet op de gemeenschappelijk Algemene Bestuurlijke Politieverordening gemeente Willebroek,
gemeenteraad van 16 december 2OI4 en latere wijzigingen;
Gelet op het terrassenreglement bij gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2OI3;
Gelet op het ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
en latere wijzigingen;

Adviezen - argumenten

De subsidiemogelijkheid werd afgetoetst bij de handelsvereniging Willebroek Winkelhart en UNIZO
afdeling Willebroek en kon op positieve reacties rekenen,
De oproep van UNIZO Vlaanderen om zelfstandige ondernemers, inclusief horeca, bij te staan en
waar kan initiatieven te ondernemen om hen door deze moeiliJke periode te helpen. Onze
gemeente volgt het pad zoals andere steden en gemeenten dit ook doen,,evenals van de Vlaamse
overheid die ook een hele reeks steunmaatregelen heeft uitgewerkt. De lokale ondernemers in de
horeca zijn ernstig getroffen en lijden ernstige schade door de strenge coronamaatregelen van de
hogere overheid die een ernstige impact hebben op het dagelijks doen en laten van mensen en op
het economische leven.

Financiële gevolgen & communicatie

De gemeente voorziet een minimum noodfonds van één miljoen euro in'de 12 werken van
Willebroek', hiervan is er ook een deel te voorzien in het ondersteunen van de lokale economie
(inclusief horeca). De raad dient hiervoor te beslissen om deze uitgave te voorzien in de
aanpassing van het meerjarenplan in 2020.

Besluit:
De gemeenteraad besluit goedkeuring te geven aan het hierna vermelde reglement inzake de
ondersteunende maatregel via een subsidie van de kostprijs voor de huur van een gehomologeerde
overkapte terrasconstructie voor vergunde coronaterrassen in de Willebroekse horeca.
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Binnen het bedoelde budget van 'de 12 werken van Willebroek'en binnen het door de
gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan met op het budget staande kredieten, waar nodig
door aanpassing van de meerjarenplanning 2020.

HOOFDSTUK I. ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
Dit reglement heeft de doelstelling om horecazaken in onze gemeente te ondersteunen en letterlijk
meer ruimte te geven in deze coronatijd. Het gemeentebestuur heeft toezeggingen gedaan zodat
tijdelijk openbare ruimte, mits vergunning, mag ingenomen worden als terras om de kans te geven
minstens evenveel bezoekers te kunnen ontvangen als voor de coronacrisis. Het project van
uitbreiding met tijdelijke coronaterrassen werd aangevuld met de mogelijkheid van een tijdelijk
overkapte terrasvergunning voor vergunde restaurants en cafés, ook voor horecazaken die (nog)
geen vergund terras hebben. Eén van de uitgewerkte steunmaatregelen om de horeca te helpen in
deze moeilijke periode is de mogelijkheid om tijdelijke overkapte constructies te vergunnen waar
het kan.
Het gemeentebestuur wil door het toekennen van deze subsidiemaatregel de vergunde horeca-
inrichtingen met als hoofdactiviteit restaurant en/of café, die uitgebaat wordt op haar grondgebied,
stimuleren en ondersteuning bieden én de mogelijkheid aanbieden een veilig en gehomologeerd
concept van overkapte terrasconstructie te realiseren.

Artikel 2
De subsidie heeft enkel de bedoeling een tijdelijk vergunde overkapte constructie van een corona-
terras te subsidiëren en wordt uitgekeerd aan de horeca-inrichting die vergund is als
restaurant enlof café met vestigingsplaats te Willebroek.

Artikel 3
Onder een gehomologeerd concept van overkapte terrasconstructie wordt verstaan: elke door een
professionele en gespecialiseerde onderneming geattesteerde overkapping, die aan alle
veiligheidsvoorschriften inzake stabiliteit en brandveiligheid voldoet, waarbij r¡sico's voor de
gebruiker zoveel mogelijk uitgesloten worden. Zowel de overkapte terrasconstructie als het
coronaterras dienen te voldoen aan de voorwaarden van de uitgereikte vergunningen.

Artikel 4
De subsidie kan maximum toegestaan worden voor 120 dagen per kalenderjaar (cfr. de geldende
regelgeving inzake omgevingsvergunningen) en de einddatum van de verleende vergunningen. De
subsidiëring wordt begrensd op 0,60 euro per dag per mz van het vergunde terras én met als
absolute maximum het bedrag van de door de horeca-inrichting betaalde factuur voor de
overkapping, exclusief BTW.

HOOFDSTUK II. PROCEDURE

Artikel 5
De noodzakelijke (tijdelijke) vergunningen en de eenmalige corona-subsidie voor een tijdelijk
overkapte terrasconstructie dienen te worden aangevraagd bij de daartoe bestemde dienst lokale
economie van het gemeentebestuur van Willebroek, Pastorijstraat 1.

Artikel 6
De subsidie kan aangevraagd worden volgens onderstaande procedure:
- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de horeca uitbater op het daartoe bestemde formulier

ingediend bij de gemeente Willebroek, dienst lokale economie.
- Bij het dossier dient de factuur voor de huur van de gehomologeerde overkapping bijgevoegd

te worden samen met het betaalbewijs.
- De aanvraag dient te gebeuren ten laatste op de vervaldag van de verleende vergunning van

de gehomologeerde overkapte terrasconstructie. De aanvraag is pas ontvankelijk als alle
dossierstukken vóór deze datum ingediend werden.
- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren binnen de 2 maanden na de indiening van het

su bsid iedossier.

Artikel 7
Na advies van de betrokken gemeentelijke diensten zullen niet voorziene gevallen door het college
van burgemeester en schepenen beoordeeld worden.
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Artikel 8
De uitbaters van de horecazaken verbinden zich ertoe alle door de bestuurlijkè overheden
opgelegde coronamaatregelen en protocollen strikt toe te passen.

Artikel 9
Er zal geen uitbetaling gebeuren van de subsidies aan ondernemingen die in ontbinding zijn of die
ontbonden zijn. De uitbaters mogen om recht te hebben op de subsidie geen veroordelingen
opgelopen hebben (coronaovertredingen, geen vervallen schuld aan de gemeente, ...).

Artikel 1O
De Horeca-inrichting kan eh mag geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere
gemeentelijke of andere kanalen. Ten onrechte uitgekeerde subsidies worden steeds door het
gemeentebestu.ur terug gevorderd.

HOOFDSTUK III. INWERKINGTREDING EN DUURTI]D

Artikel 11
Dit besluit treedt in werking na de goedkeuring voor de gemeenteraad en de publicatie op de
gemeentelijke website.

Artikel 12
Dit subsidiereglement loopt tot en met 31 december 2021
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